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EGYÉB BERUHÁZÁS 

PROJEKTMENEDZSMENT KÖLTSÉGEK MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT  ELEM 

TEKINTETÉBEN 

 

o csatolja a beruházás megvalósíthatósági tanulmányát 

o csatoljon engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt 

o csatoljon keret vagy jogerős építési engedélyt/ vagy hatósági igazolást, hogy a 
beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység 

o csatoljon költségvetés 

o csatoljon hatástanulmányt arról, hogy az új sportcélú beruházás milyen pozítív 
társadalmi, kulturális és gazdasági változást eredményez az adott településen 
(járásban, térségben) és milyen módon elégítik ki a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetsége által megfogalmazott felkészülési és versenyeztetési igényeket(csak 300 
M feletti beruházás esetén vizsgálandó) 

o csatoljon hatástanulmányt arról,  

o hogy a meglevő sportcélú létesítmény korszerűsítése miképpen növeli a 
sportlétesítmény kihasználtságát; 

o hogy a meglevő sportcélú létesítményen tervezett beruházás megfelel-e a 
sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott 
műszaki és építészeti feltételeket szolgáló biztonságtechnikai fejlesztéseknek; 

o hogy a tervezett felújítás a meglevő sportcélú létesítmény építészeti és 
műszaki akadálymentesítést szolgálja (csak 300 M feletti beruházás esetén 
vizsgálandó); 

KIVITELEZÉSI PÁLYÁZTATÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEI MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT  ELEM 

TEKINTETÉBEN 

 

o csatolja a beruházás megvalósíthatósági tanulmányát 

o csatoljon engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt 

o csatoljon keret vagy jogerős építési engedélyt/ vagy hatósági igazolást, hogy a 
beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység 

o csatoljon költségvetés 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatoljon hatástanulmányt arról, hogy az új sportcélú beruházás milyen pozítív 
társadalmi, kulturális és gazdasági változást eredményez az adott településen 
(járásban, térségben) és milyen módon elégítik ki a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetsége által megfogalmazott felkészülési és versenyeztetési igényeket(csak 300 
M feletti beruházás esetén vizsgálandó) 
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o csatoljon hatástanulmányt arról,  

o hogy a meglevő sportcélú létesítmény korszerűsítése miképpen növeli a 
sportlétesítmény kihasználtságát; 

o hogy a meglevő sportcélú létesítményen tervezett beruházás megfelel-e a 
sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott 
műszaki és építészeti feltételeket szolgáló biztonságtechnikai fejlesztéseknek; 

o hogy a tervezett felújítás a meglevő sportcélú létesítmény építészeti és 
műszaki akadálymentesítést szolgálja (csak 300 M feletti beruházás esetén 
vizsgálandó); 

FELÚJÍTÁS 

TORNACSARNOK NÉZŐTÉR ÉS ÖLTÖZŐFOLYOSÓ FELÚJÍTÁSA (BURKOLÁS) 

MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT ELEM TEKINTETÉBEN 

 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a felülvizsgálandó rendszer leírását (jogosult tervező aláírásával) 

o csatoljon műszaki leírást 

o csatoljon meglévő és tervezett állapot alaprajzot 

o csatoljon költségvetés 

o csatoljon részletes, árazott költségvetést, költség nemenkénti (indikatív árajánlat, 
vagy tervezői költségbecslés, a készítő által aláírva) 

o csatoljon 3 jogosultsággal rendelkező szakember által aláírt árajánlatot 

o csatoljon Kivitelezési és pénzügyi ütemtervet 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

TORNACSARNOK NÉZŐTÉR LELÁTÓ FELÚJ ÍTÁSA MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT  ELEM 

TEKINTETÉBEN 

 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a felülvizsgálandó rendszer leírását (jogosult tervező aláírásával) 

o csatoljon műszaki leírást 

o csatoljon meglévő és tervezett állapot alaprajzot 

o csatoljon költségvetés 

o csatoljon részletes, árazott költségvetést, költség nemenkénti (indikatív árajánlat, 
vagy tervezői költségbecslés, a készítő által aláírva) 

o csatoljon 3 jogosultsággal rendelkező szakember által aláírt árajánlatot 
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o csatoljon Kivitelezési és pénzügyi ütemtervet 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGNEVEZÉSŰ  PROJEKT ELEM TEKINTETÉBEN 

 

o csatoljon részletes, árazott költségvetést, költség nemenkénti (indikatív árajánlat, 
vagy tervezői költségbecslés, a készítő által aláírva) 

o csatoljon műszaki terveket 

o csatoljon engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt 

o csatoljon kivitelezési és pénzügyi ütemtervet/finanszírozási tervet 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosi hozzájárulását a jelzálog bejegyzéshez (csak 
utófin. Beruházásnál) 

o csatolja a sportszervezet és a sportcélú ingatlan tulajdonosának hasznosítási 
megállapodását a 15 éves sportcélú hasznosításról; 

o csatolja Sportcélú ingatlan tulajdonosának nyilatkozatát – amennyiben önkormányzat 
- a beruházással érintett ingatlan vagyonbesorolásáról (törzsvagyon, korlátozottan 
forgalomképes, forgalomképes) 

o csatolja a beruházás fenntarthatósági tanulmányát a 15 éves sportcélú hasznosítást is 
szem előtt tartva (fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek 
finanszírozási terve, forrásai) 

o csatoljon keret vagy jogerős építési engedélyt/ vagy hatósági igazolást, hogy a 
beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység 

o csatoljon hatástanulmányt arról, hogy az új sportcélú beruházás milyen pozítív 
társadalmi, kulturális és gazdasági változást eredményez az adott településen 
(járásban, térségben) és milyen módon elégítik ki a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetsége által megfogalmazott felkészülési és versenyeztetési igényeket(csak 300 
M feletti beruházás esetén vizsgálandó) 

o csatoljon hatástanulmányt arról,  

o hogy a meglevő sportcélú létesítmény korszerűsítése miképpen növeli a 
sportlétesítmény kihasználtságát; 

o hogy a meglevő sportcélú létesítményen tervezett beruházás megfelel-e a 
sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott 
műszaki és építészeti feltételeket szolgáló biztonságtechnikai fejlesztéseknek; 

o hogy a tervezett felújítás a meglevő sportcélú létesítmény építészeti és 
műszaki akadálymentesítést szolgálja (csak 300 M feletti beruházás esetén 
vizsgálandó); 
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MŰSZAKI ELLENŐR  MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT ELEM TEKINTETÉBEN 

 

o csatoljon költségvetés 

o csatoljon engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

ÉPÍTŐMESTERI, ÉPÍTÉSZETI FELÚJÍTÁS MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT  ELEM 

TEKINTETÉBEN 

 

o csatoljon költségvetés 

o csatoljon részletes, árazott költségvetést, költség nemenkénti (indikatív árajánlat, 
vagy tervezői költségbecslés, a készítő által aláírva) 

o csatoljon műszaki leírást 

o csatoljon építési engedélyezési szintű dokumentációt tervezői jogosultsággal 
rendelkező szakember aláírásával 

o csatoljon meglévő és tervezett állapot alaprajzot 

o csatoljon kivitelezési és pénzügyi ütemtervet/finanszírozási tervet 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatoljon 3 (jogosultsággal rendelkező szakember által aláírt) árajánlatot 

o csatoljon hatástanulmányt arról, hogy az új sportcélú beruházás milyen pozítív 
társadalmi, kulturális és gazdasági változást eredményez az adott településen 
(járásban, térségben) és milyen módon elégítik ki a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetsége által megfogalmazott felkészülési és versenyeztetési igényeket(csak 300 
M feletti beruházás esetén vizsgálandó) 

o csatoljon hatástanulmányt arról,  

o hogy a meglevő sportcélú létesítmény korszerűsítése miképpen növeli a 
sportlétesítmény kihasználtságát; 

o hogy a meglevő sportcélú létesítményen tervezett beruházás megfelel-e a 
sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott 
műszaki és építészeti feltételeket szolgáló biztonságtechnikai fejlesztéseknek; 

o hogy a tervezett felújítás a meglevő sportcélú létesítmény építészeti és 
műszaki akadálymentesítést szolgálja (csak 300 M feletti beruházás esetén 
vizsgálandó); 
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MŰSZAKI ELLENŐRZÉS  MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT  ELEM TEKINTETÉBEN 

o  

o csatoljon költségvetés 

o csatoljon engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

BIZTONSÁGTECHNIKAI BERUHÁZÁS 

BELÉPTETŐ RENDSZER  MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT  ELEM TEKINTETÉBEN 

 

o csatoljon költségvetés 

o csatoljon építési engedélyezési szintű dokumentációt tervezői jogosultsággal 
rendelkező szakember aláírásával 

o csatoljon rendszertervet 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatoljon keret vagy jogerős építési engedélyt/ vagy hatósági igazolást, hogy a 
beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység 

o csatolja a biztonsági rendeletről szóló … (hp-ben megnézni) 

BIZTONSÁGI KAMERARENDSZER 

 

o csatoljon költségvetés 

o csatoljon építési engedélyezési szintű dokumentációt tervezői jogosultsággal 
rendelkező szakember aláírásával 

o csatoljon rendszertervet 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatoljon keret vagy jogerős építési engedélyt/ vagy hatósági igazolást, hogy a 
beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység 

o csatolja a biztonsági rendeletről szóló … (hp-ben megnézni) 
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FÜGGESZTETT SZERKEZETEK BIZTONSÁGTECHNIKAI VIZSGÁLATA, JAVÍTÁSA 

MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT ELEM TEKINTETÉBEN 

 

o csatolja a felülvizsgálandó rendszer leírását (jogosult tervező aláírásával) 

o csatoljon felülvizsgálati tervet (jogosult tervező aláírásával) 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatoljon 3 (jogosultsággal rendelkező szakember által aláírt) árajánlatot 

 

 

KERÍTÉS MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT  ELEM TEKINTETÉBEN 

 

o csatoljon részletes, árazott költségvetést, költség nemenkénti (indikatív árajánlat, 
vagy tervezői költségbecslés, a készítő által aláírva) 

o csatoljon helyszínrajz kerítésnyomvonal feltüntetésével műszaki leírást 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatoljon keret vagy jogerős építési engedélyt/ vagy hatósági igazolást, hogy a 
beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység 

o csatoljon 3 (jogosultsággal rendelkező szakember által aláírt) árajánlatot 

TŰZVÉDELMI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT  ELEM 

TEKINTETÉBEN 

 

o csatolja a felülvizsgálandó rendszer leírását (jogosult tervező aláírásával) 

o csatoljon felülvizsgálati tervet (jogosult tervező aláírásával) 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatoljon 3 (jogosultsággal rendelkező szakember által aláírt) árajánlatot 

 

KORSZERŰSÍTÉS  
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ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT  ELEM TEKINTETÉBEN 

 

o csatoljon részletes, árazott költségvetést, költség nemenkénti (indikatív árajánlat, 
vagy tervezői költségbecslés, a készítő által aláírva) 

o csatoljon építési engedélyezési szintű dokumentációt tervezői jogosultsággal 
rendelkező szakember aláírásával 

o csatoljon épületenergetikai méretezést 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosi hozzájárulását a jelzálog bejegyzéshez (csak 
utófin. Beruházásnál) 

o csatolja a sportszervezet és a sportcélú ingatlan tulajdonosának hasznosítási 
megállapodását a 15 éves sportcélú hasznosításról; 

o csatolja Sportcélú ingatlan tulajdonosának nyilatkozatát – amennyiben önkormányzat 
- a beruházással érintett ingatlan vagyonbesorolásáról (törzsvagyon, korlátozottan 
forgalomképes, forgalomképes) 

o csatolja a beruházás fenntarthatósági tanulmányát a 15 éves sportcélú hasznosítást is 
szem előtt tartva (fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek 
finanszírozási terve, forrásai) 

o csatoljon kivitelezési és pénzügyi ütemtervet/finanszírozási tervet 

o csatoljon keret vagy jogerős építési engedélyt/ vagy hatósági igazolást, hogy a 
beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység 

o csatoljon hatástanulmányt arról,  

o hogy a meglevő sportcélú létesítmény korszerűsítése miképpen növeli a 
sportlétesítmény kihasználtságát; 

o hogy a meglevő sportcélú létesítményen tervezett beruházás megfelel-e a 
sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott 
műszaki és építészeti feltételeket szolgáló biztonságtechnikai fejlesztéseknek; 

o hogy a tervezett felújítás a meglevő sportcélú létesítmény építészeti és 
műszaki akadálymentesítést szolgálja (csak 300 M feletti beruházás esetén 
vizsgálandó); 

VILÁGÍTÁS TELJESÍTMÉNYÉNEK BŐVÍTÉSE MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT ELEM  

TEKINTETÉBEN 

 

o csatolja a felülvizsgálandó rendszer leírását (jogosult tervező aláírásával) 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 
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o csatoljon költségvetés 

o csatoljon 3 jogosultsággal rendelkező szakember által aláírt árajánlatot 

o csatoljon meglévő és tervezett állapot alaprajzot 

o csatoljon hatástanulmányt arról,  

o hogy a meglevő sportcélú létesítmény korszerűsítése miképpen növeli a 
sportlétesítmény kihasználtságát; 

o hogy a meglevő sportcélú létesítményen tervezett beruházás megfelel-e a 
sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott 
műszaki és építészeti feltételeket szolgáló biztonságtechnikai fejlesztéseknek; 

o hogy a tervezett felújítás a meglevő sportcélú létesítmény építészeti és 
műszaki akadálymentesítést szolgálja (csak 300 M feletti beruházás esetén 
vizsgálandó); 

FELÚJÍTÁS 

ÉPÜLETGÉPÉSZETI FELÚJÍTÁS MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT  ELEM TEKINTETÉBEN 

 

o csatoljon részletes, árazott költségvetést, költség nemenkénti (indikatív árajánlat, 
vagy tervezői költségbecslés, a készítő által aláírva) 

o csatoljon építési engedélyezési szintű dokumentációt tervezői jogosultsággal 
rendelkező szakember aláírásával 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosi hozzájárulását a jelzálog bejegyzéshez (csak 
utófin. Beruházásnál) 

o csatolja a sportszervezet és a sportcélú ingatlan tulajdonosának hasznosítási 
megállapodását a 15 éves sportcélú hasznosításról; 

o csatolja Sportcélú ingatlan tulajdonosának nyilatkozatát – amennyiben önkormányzat 
- a beruházással érintett ingatlan vagyonbesorolásáról (törzsvagyon, korlátozottan 
forgalomképes, forgalomképes) 

o csatolja a beruházás fenntarthatósági tanulmányát a 15 éves sportcélú hasznosítást is 
szem előtt tartva (fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek 
finanszírozási terve, forrásai) 

o csatoljon kivitelezési és pénzügyi ütemtervet/finanszírozási tervet 

o csatoljon keret vagy jogerős építési engedélyt/ vagy hatósági igazolást, hogy a 
beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység 

o csatoljon hatástanulmányt arról, hogy az új sportcélú beruházás milyen pozítív 
társadalmi, kulturális és gazdasági változást eredményez az adott településen 
(járásban, térségben) és milyen módon elégítik ki a Magyar Kosárlabdázók Országos 
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Szövetsége által megfogalmazott felkészülési és versenyeztetési igényeket(csak 300 
M feletti beruházás esetén vizsgálandó) 

o csatoljon hatástanulmányt arról,  

o hogy a meglevő sportcélú létesítmény korszerűsítése miképpen növeli a 
sportlétesítmény kihasználtságát; 

o hogy a meglevő sportcélú létesítményen tervezett beruházás megfelel-e a 
sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott 
műszaki és építészeti feltételeket szolgáló biztonságtechnikai fejlesztéseknek; 

o hogy a tervezett felújítás a meglevő sportcélú létesítmény építészeti és 
műszaki akadálymentesítést szolgálja (csak 300 M feletti beruházás esetén 
vizsgálandó); 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI FELÚJÍTÁS MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT ELEM TEKINTETÉBEN 

 

o csatoljon részletes, árazott költségvetést, költség nemenkénti (indikatív árajánlat, 
vagy tervezői költségbecslés, a készítő által aláírva) 

o csatoljon építési engedélyezési szintű dokumentációt tervezői jogosultsággal 
rendelkező szakember aláírásával 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosi hozzájárulását a jelzálog bejegyzéshez (csak 
utófin. Beruházásnál) 

o csatolja a sportszervezet és a sportcélú ingatlan tulajdonosának hasznosítási 
megállapodását a 15 éves sportcélú hasznosításról; 

o csatolja Sportcélú ingatlan tulajdonosának nyilatkozatát – amennyiben önkormányzat 
- a beruházással érintett ingatlan vagyonbesorolásáról (törzsvagyon, korlátozottan 
forgalomképes, forgalomképes) 

o csatolja a beruházás fenntarthatósági tanulmányát a 15 éves sportcélú hasznosítást is 
szem előtt tartva (fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek 
finanszírozási terve, forrásai) 

o csatoljon kivitelezési és pénzügyi ütemtervet/finanszírozási tervet 

o csatoljon keret vagy jogerős építési engedélyt/ vagy hatósági igazolást, hogy a 
beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység 

NYÍLÁSZÁRÓK CSERÉJE/FELÚJÍTÁSA MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT  ELEM TEKINTETÉBEN 

 

o csatoljon részletes, árazott költségvetést, költség nemenkénti (indikatív árajánlat, 
vagy tervezői költségbecslés, a készítő által aláírva) 

o csatoljon konszignációt 
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o csatoljon építész alaprajzot 

o csatoljon műszaki leírást 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosi hozzájárulását a jelzálog bejegyzéshez (csak 
utófin. Beruházásnál) 

o csatolja a sportszervezet és a sportcélú ingatlan tulajdonosának hasznosítási 
megállapodását a 15 éves sportcélú hasznosításról; 

o csatolja Sportcélú ingatlan tulajdonosának nyilatkozatát – amennyiben önkormányzat 
- a beruházással érintett ingatlan vagyonbesorolásáról (törzsvagyon, korlátozottan 
forgalomképes, forgalomképes) 

o csatolja a beruházás fenntarthatósági tanulmányát a 15 éves sportcélú hasznosítást is 
szem előtt tartva (fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek 
finanszírozási terve, forrásai) 

o csatoljon kivitelezési és pénzügyi ütemtervet/finanszírozási tervet 

o csatoljon keret vagy jogerős építési engedélyt/ vagy hatósági igazolást, hogy a 
beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység 

ÖLTÖZŐ FELÚJÍTÁS  MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT  ELEM TEKINTETÉBEN 

 

o csatoljon részletes, árazott költségvetést, költség nemenkénti (indikatív árajánlat, 
vagy tervezői költségbecslés, a készítő által aláírva) 

o csatoljon műszaki leírást 

o csatoljon meglévő és tervezett állapot alaprajzot 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosi hozzájárulását a jelzálog bejegyzéshez (csak 
utófin. Beruházásnál) 

o csatolja a sportszervezet és a sportcélú ingatlan tulajdonosának hasznosítási 
megállapodását a 15 éves sportcélú hasznosításról; 

o csatolja Sportcélú ingatlan tulajdonosának nyilatkozatát – amennyiben önkormányzat 
- a beruházással érintett ingatlan vagyonbesorolásáról (törzsvagyon, korlátozottan 
forgalomképes, forgalomképes) 

o csatolja a beruházás fenntarthatósági tanulmányát a 15 éves sportcélú hasznosítást is 
szem előtt tartva (fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek 
finanszírozási terve, forrásai) 

o csatoljon kivitelezési és pénzügyi ütemtervet/finanszírozási tervet 
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o csatoljon keret vagy jogerős építési engedélyt/ vagy hatósági igazolást, hogy a 
beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység 

PARKETTA (SPORTPADLÓ) FELÚJÍTÁS, ÉPÍTÉS MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT  ELEM 

TEKINTETÉBEN 

 

o csatoljon részletes, árazott költségvetést, költség nemenkénti (indikatív árajánlat, 
vagy tervezői költségbecslés, a készítő által aláírva) 

o csatoljon építész alaprajzot 

o csatoljon műszaki leírást 

o csatoljon meglévő és tervezett állapot alaprajzot 

o csatoljon teljesítmény nyilatkozatot 

o csatoljon sporttechnológiai kiviteli tervet 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosi hozzájárulását a jelzálog bejegyzéshez (csak 
utófin. Beruházásnál) 

o csatolja a sportszervezet és a sportcélú ingatlan tulajdonosának hasznosítási 
megállapodását a 15 éves sportcélú hasznosításról; 

o csatolja Sportcélú ingatlan tulajdonosának nyilatkozatát – amennyiben önkormányzat 
- a beruházással érintett ingatlan vagyonbesorolásáról (törzsvagyon, korlátozottan 
forgalomképes, forgalomképes) 

o csatolja a beruházás fenntarthatósági tanulmányát a 15 éves sportcélú hasznosítást is 
szem előtt tartva (fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek 
finanszírozási terve, forrásai) 

o csatoljon kivitelezési és pénzügyi ütemtervet/finanszírozási tervet 

o csatoljon keret vagy jogerős építési engedélyt/ vagy hatósági igazolást, hogy a 
beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység 

TETŐSZERKEZET FELÚJÍTÁSA MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT  ELEM TEKINTETÉBEN 

 

o csatoljon részletes, árazott költségvetést, költség nemenkénti (indikatív árajánlat, 
vagy tervezői költségbecslés, a készítő által aláírva) 

o csatoljon építési engedélyezési szintű dokumentációt tervezői jogosultsággal 
rendelkező szakember aláírásával 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 
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o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosi hozzájárulását a jelzálog bejegyzéshez (csak 
utófin. Beruházásnál) 

o csatolja a sportszervezet és a sportcélú ingatlan tulajdonosának hasznosítási 
megállapodását a 15 éves sportcélú hasznosításról; 

o csatolja Sportcélú ingatlan tulajdonosának nyilatkozatát – amennyiben önkormányzat 
- a beruházással érintett ingatlan vagyonbesorolásáról (törzsvagyon, korlátozottan 
forgalomképes, forgalomképes) 

o csatolja a beruházás fenntarthatósági tanulmányát a 15 éves sportcélú hasznosítást is 
szem előtt tartva (fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek 
finanszírozási terve, forrásai) 

o csatoljon kivitelezési és pénzügyi ütemtervet/finanszírozási tervet 

o csatoljon keret vagy jogerős építési engedélyt/ vagy hatósági igazolást, hogy a 
beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység 

o csatoljon hatástanulmányt arról,  

o hogy a meglevő sportcélú létesítmény korszerűsítése miképpen növeli a 
sportlétesítmény kihasználtságát; 

o hogy a meglevő sportcélú létesítményen tervezett beruházás megfelel-e a 
sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott 
műszaki és építészeti feltételeket szolgáló biztonságtechnikai fejlesztéseknek; 

o hogy a tervezett felújítás a meglevő sportcélú létesítmény építészeti és 
műszaki akadálymentesítést szolgálja (csak 300 M feletti beruházás esetén 
vizsgálandó); 

VIZESBLOKK FELÚJÍTÁS MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT  ELEM TEKINTETÉBEN 

 

o csatoljon részletes, árazott költségvetést, költség nemenkénti (indikatív árajánlat, 
vagy tervezői költségbecslés, a készítő által aláírva) 

o csatoljon műszaki leírást 

o csatoljon meglévő és tervezett állapot alaprajzot 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosi hozzájárulását a jelzálog bejegyzéshez (csak 
utófin. Beruházásnál) 

o csatolja a sportszervezet és a sportcélú ingatlan tulajdonosának hasznosítási 
megállapodását a 15 éves sportcélú hasznosításról; 

o csatolja Sportcélú ingatlan tulajdonosának nyilatkozatát – amennyiben önkormányzat 
- a beruházással érintett ingatlan vagyonbesorolásáról (törzsvagyon, korlátozottan 
forgalomképes, forgalomképes) 

o csatoljon kivitelezési és pénzügyi ütemtervet/finanszírozási tervet 
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o csatoljon keret vagy jogerős építési engedélyt/ vagy hatósági igazolást, hogy a 
beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység 

INGATLANHOZ FŰZŐDŐ BERUHÁZÁSOK 

BEÉPÍTETT EREDMÉNYJELZŐ MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT ELEM TEKINTETÉBEN 

 

o csatoljon részletes, árazott költségvetést, költség nemenkénti (indikatív árajánlat, 
vagy tervezői költségbecslés, a készítő által aláírva) 

o csatoljon műszaki leírást 

o csatoljon gyártmánytervet 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatoljon 3 (jogosultsággal rendelkező szakember által aláírt) árajánlatot 

o csatoljon keret vagy jogerős építési engedélyt/ vagy hatósági igazolást, hogy a 
beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység 

REDŐNYÖK FELSZERELÉSE MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT ELEM TEKINTETÉBEN 

 

o csatolja a felülvizsgálandó rendszer leírását (jogosult tervező aláírásával) 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatoljon költségvetés 

o csatoljon 3 jogosultsággal rendelkező szakember által aláírt árajánlatot 

o csatoljon meglévő és tervezett állapot alaprajzot 

ELVÁLASZTÓ FÜGGÖNY MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT ELEM TEKINTETÉBEN 

 

o csatolja a felülvizsgálandó rendszer leírását (jogosult tervező aláírásával) 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatoljon költségvetés 

o csatoljon 3 jogosultsággal rendelkező szakember által aláírt árajánlatot 

o csatoljon meglévő és tervezett állapot alaprajzot 

FALRA RAGASZTOTT VÉDŐSZIVACS MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT ELEM TEKINTETÉBEN 

 

o csatolja a felülvizsgálandó rendszer leírását (jogosult tervező aláírásával) 
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o csatoljon meglévő és tervezett állapot alaprajzot csatolja a Sportcélú ingatlan 
tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás megvalósításához 

o csatoljon költségvetést 

o csatoljon 3 jogosultsággal rendelkező szakember által aláírt árajánlatot 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

TÉRELVÁLASZTÓ FÜGGÖNY MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT ELEM  TEKINTETÉBEN 

 

o csatolja a felülvizsgálandó rendszer leírását (jogosult tervező aláírásával) 

o csatoljon műszaki leírást 

o csatoljon meglévő és tervezett állapot alaprajzot 

o csatoljon költségvetés 

o csatoljon részletes, árazott költségvetést, költség nemenkénti (indikatív árajánlat, 
vagy tervezői költségbecslés, a készítő által aláírva) 

o csatoljon 3 jogosultsággal rendelkező szakember által aláírt árajánlatot 

o csatoljon Kivitelezési és pénzügyi ütemtervet 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

BORDÁSFAL MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT  ELEM TEKINTETÉBEN 

 

o csatoljon részletes, árazott költségvetést, költség nemenkénti (indikatív árajánlat, 
vagy tervezői költségbecslés, a készítő által aláírva) 

o csatoljon műszaki leírást 

o csatoljon gyártmánytervet 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatoljon 3 (jogosultsággal rendelkező szakember által aláírt) árajánlatot 

o csatoljon keret vagy jogerős építési engedélyt/ vagy hatósági igazolást, hogy a 
beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység 

FIX FALI PALÁNK MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT  ELEM TEKINTETÉBEN 
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o csatoljon részletes, árazott költségvetést, költség nemenkénti (indikatív árajánlat, 
vagy tervezői költségbecslés, a készítő által aláírva) 

o csatoljon műszaki leírást 

o csatoljon gyártmánytervet 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatoljon 3 (jogosultsággal rendelkező szakember által aláírt) árajánlatot 

o csatoljon keret vagy jogerős építési engedélyt/ vagy hatósági igazolást, hogy a 
beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység 

KOSÁRLABDA PALÁNKOK (MENNYEZETRŐL LEENGEDHETŐ MOTOROS)  

MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT ELEM TEKINTETÉBEN 

 

o csatoljon részletes, árazott költségvetést, költség nemenkénti (indikatív árajánlat, 
vagy tervezői költségbecslés, a készítő által aláírva) 

o csatoljon műszaki leírást 

o csatoljon gyártmánytervet 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatoljon 3 (jogosultsággal rendelkező szakember által aláírt) árajánlatot 

o csatoljon keret vagy jogerős építési engedélyt/ vagy hatósági igazolást, hogy a 
beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység 

MOBIL LELÁTÓ/LELÁTÓ MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT  ELEM TEKINTETÉBEN 

 

o csatoljon részletes, árazott költségvetést, költség nemenkénti (indikatív árajánlat, 
vagy tervezői költségbecslés, a készítő által aláírva) 

o csatoljon műszaki leírást 

o csatoljon gyártmánytervet 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatoljon 3 (jogosultsággal rendelkező szakember által aláírt) árajánlatot 

o csatoljon keret vagy jogerős építési engedélyt/ vagy hatósági igazolást, hogy a 
beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység 
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MOBIL KOSÁRLABDA PÁLYA MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT ELEM TEKINTETÉBEN 

 

o csatoljon részletes, árazott költségvetést, költség nemenkénti (indikatív árajánlat, 
vagy tervezői költségbecslés, a készítő által aláírva) 

o csatoljon műszaki leírást 

o csatoljon gyártmánytervet 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatoljon 3 (jogosultsággal rendelkező szakember által aláírt) árajánlatot, vagy 
nyilatkozatot arról, hogy a kivitelező kizárólagos joggal rendelkezik Magyarországon a 
technológia alkalmazásában 

o csatoljon keret vagy jogerős építési engedélyt/ vagy hatósági igazolást, hogy a 
beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység 

 

 

TERVEZÉS 

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT  ELEM TEKINTETÉBEN 

 

o csatoljon 3 tervezői árajánlatot vagy szerződést (Megrendelő által jóváhagyott 
tervezési programra) 

o csatoljon tervezési ütemtervet (tervezői jogosultsággal rendelkező szakember 
aláírásával) 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosi hozzájárulását a jelzálog bejegyzéshez (csak 
utófin. Beruházásnál) 

o csatolja Sportcélú ingatlan tulajdonosának nyilatkozatát – amennyiben önkormányzat 
- a beruházással érintett ingatlan vagyonbesorolásáról (törzsvagyon, korlátozottan 
forgalomképes, forgalomképes) 

o csatolja a sportszervezet és a sportcélú ingatlan tulajdonosának hasznosítási 
megállapodását a 15 éves sportcélú hasznosításról; 

o csatoljon keret vagy jogerős építési engedélyt/ vagy hatósági igazolást, hogy a 
beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység 

o csatolja a beruházás megvalósíthatósági tanulmányát 
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o csatolja a beruházás fenntarthatósági tanulmányát a 15 éves sportcélú hasznosítást is 
szem előtt tartva (fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek 
finanszírozási terve, forrásai) 

o csatoljon kivitelezési és pénzügyi ütemtervet/finanszírozási tervet 

o csatoljon hatástanulmányt arról, hogy az új sportcélú beruházás milyen pozítív 
társadalmi, kulturális és gazdasági változást eredményez az adott településen 
(járásban, térségben) és milyen módon elégítik ki a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetsége által megfogalmazott felkészülési és versenyeztetési igényeket(csak 300 
M feletti beruházás esetén vizsgálandó) 

o csatoljon hatástanulmányt arról,  

o hogy a meglevő sportcélú létesítmény korszerűsítése miképpen növeli a 
sportlétesítmény kihasználtságát; 

o hogy a meglevő sportcélú létesítményen tervezett beruházás megfelel-e a 
sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott 
műszaki és építészeti feltételeket szolgáló biztonságtechnikai fejlesztéseknek; 

o hogy a tervezett felújítás a meglevő sportcélú létesítmény építészeti és 
műszaki akadálymentesítést szolgálja (csak 300 M feletti beruházás esetén 
vizsgálandó); 

ÉPÍTÉSZETI ÉS EGYÉB SZAKÁGI (STATIKA, ÉPÜLETGÉPÉSZET, ÉPÜLETVILLAMOSSÁG, 

SPORTTECHNOLÓGIA)-MŰSZAKI TERVEZÉS MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT  ELEM 

TEKINTETÉBEN 

 

o csatoljon 3 tervezői árajánlatot vagy szerződést (Megrendelő által jóváhagyott 
tervezési programra) 

o csatoljon tervezési ütemtervet (tervezői jogosultsággal rendelkező szakember 
aláírásával) 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosi hozzájárulását a jelzálog bejegyzéshez (csak 
utófin. Beruházásnál) 

o csatolja Sportcélú ingatlan tulajdonosának nyilatkozatát – amennyiben önkormányzat 
- a beruházással érintett ingatlan vagyonbesorolásáról (törzsvagyon, korlátozottan 
forgalomképes, forgalomképes) 

o csatolja a sportszervezet és a sportcélú ingatlan tulajdonosának hasznosítási 
megállapodását a 15 éves sportcélú hasznosításról; 

o csatoljon keret vagy jogerős építési engedélyt/ vagy hatósági igazolást, hogy a 
beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység 

o csatolja a beruházás megvalósíthatósági tanulmányát 
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o csatolja a beruházás fenntarthatósági tanulmányát a 15 éves sportcélú hasznosítást is 
szem előtt tartva (fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek 
finanszírozási terve, forrásai) 

o csatoljon kivitelezési és pénzügyi ütemtervet/finanszírozási tervet 

o csatoljon hatástanulmányt arról, hogy az új sportcélú beruházás milyen pozítív 
társadalmi, kulturális és gazdasági változást eredményez az adott településen 
(járásban, térségben) és milyen módon elégítik ki a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetsége által megfogalmazott felkészülési és versenyeztetési igényeket(csak 300 
M feletti beruházás esetén vizsgálandó) 

o csatoljon hatástanulmányt arról,  

o hogy a meglevő sportcélú létesítmény korszerűsítése miképpen növeli a 
sportlétesítmény kihasználtságát; 

o hogy a meglevő sportcélú létesítményen tervezett beruházás megfelel-e a 
sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott 
műszaki és építészeti feltételeket szolgáló biztonságtechnikai fejlesztéseknek; 

o hogy a tervezett felújítás a meglevő sportcélú létesítmény építészeti és 
műszaki akadálymentesítést szolgálja (csak 300 M feletti beruházás esetén 
vizsgálandó); 

KIVITELI TERV MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT ELEM TEKINTETÉBEN 

 

o csatoljon 3 tervezői árajánlatot vagy szerződést (Megrendelő által jóváhagyott 
tervezési programra) 

o csatoljon tervezési ütemtervet (tervezői jogosultsággal rendelkező szakember 
aláírásával) 

o csatoljon költségvetés 

o csatolja az engedélyezési terveket 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosi hozzájárulását a jelzálog bejegyzéshez (csak 
utófin. Beruházásnál) 

o csatolja Sportcélú ingatlan tulajdonosának nyilatkozatát – amennyiben önkormányzat 
- a beruházással érintett ingatlan vagyonbesorolásáról (törzsvagyon, korlátozottan 
forgalomképes, forgalomképes) 

o csatolja a sportszervezet és a sportcélú ingatlan tulajdonosának hasznosítási 
megállapodását a 15 éves sportcélú hasznosításról; 

o csatoljon keret vagy jogerős építési engedélyt/ vagy hatósági igazolást, hogy a 
beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység 

o csatolja a beruházás megvalósíthatósági tanulmányát 
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o csatolja a beruházás fenntarthatósági tanulmányát a 15 éves sportcélú hasznosítást is 
szem előtt tartva (fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek 
finanszírozási terve, forrásai) 

o csatoljon kivitelezési és pénzügyi ütemtervet/finanszírozási tervet 

o csatoljon hatástanulmányt arról, hogy az új sportcélú beruházás milyen pozítív 
társadalmi, kulturális és gazdasági változást eredményez az adott településen 
(járásban, térségben) és milyen módon elégítik ki a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetsége által megfogalmazott felkészülési és versenyeztetési igényeket(csak 300 
M feletti beruházás esetén vizsgálandó) 

o csatoljon hatástanulmányt arról,  

o hogy a meglevő sportcélú létesítmény korszerűsítése miképpen növeli a 
sportlétesítmény kihasználtságát; 

o hogy a meglevő sportcélú létesítményen tervezett beruházás megfelel-e a 
sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott 
műszaki és építészeti feltételeket szolgáló biztonságtechnikai fejlesztéseknek; 

o hogy a tervezett felújítás a meglevő sportcélú létesítmény építészeti és 
műszaki akadálymentesítést szolgálja (csak 300 M feletti beruházás esetén 
vizsgálandó); 

ÚJ ÉPÍTÉS 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT ELEM TEKINTETÉBEN 

 

o csatoljon részletes, árazott költségvetést, költség nemenkénti (indikatív árajánlat, 
vagy tervezői költségbecslés, a készítő által aláírva) 

o csatoljon műszaki terveket 

o csatoljon engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt 

o csatoljon kivitelezési és pénzügyi ütemtervet/finanszírozási tervet 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosi hozzájárulását a jelzálog bejegyzéshez (csak 
utófin. Beruházásnál) 

o csatolja a sportszervezet és a sportcélú ingatlan tulajdonosának hasznosítási 
megállapodását a 15 éves sportcélú hasznosításról; 

o csatolja Sportcélú ingatlan tulajdonosának nyilatkozatát – amennyiben önkormányzat 
- a beruházással érintett ingatlan vagyonbesorolásáról (törzsvagyon, korlátozottan 
forgalomképes, forgalomképes) 

o csatolja a beruházás fenntarthatósági tanulmányát a 15 éves sportcélú hasznosítást is 
szem előtt tartva (fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek 
finanszírozási terve, forrásai) 
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o csatoljon keret vagy jogerős építési engedélyt/ vagy hatósági igazolást, hogy a 
beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység 

o csatoljon hatástanulmányt arról, hogy az új sportcélú beruházás milyen pozítív 
társadalmi, kulturális és gazdasági változást eredményez az adott településen 
(járásban, térségben) és milyen módon elégítik ki a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetsége által megfogalmazott felkészülési és versenyeztetési igényeket(csak 300 
M feletti beruházás esetén vizsgálandó) 

o csatoljon hatástanulmányt arról,  

o hogy a meglevő sportcélú létesítmény korszerűsítése miképpen növeli a 
sportlétesítmény kihasználtságát; 

o hogy a meglevő sportcélú létesítményen tervezett beruházás megfelel-e a 
sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott 
műszaki és építészeti feltételeket szolgáló biztonságtechnikai fejlesztéseknek; 

o hogy a tervezett felújítás a meglevő sportcélú létesítmény építészeti és 
műszaki akadálymentesítést szolgálja (csak 300 M feletti beruházás esetén 
vizsgálandó); 

KÜLTÉRI KOSÁRLABDA PÁLYAÉPÍTÉS MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT  ELEM TEKINTETÉBEN 

 

o csatoljon részletes, árazott költségvetést, költség nemenkénti (indikatív árajánlat, 
vagy tervezői költségbecslés, a készítő által aláírva) 

o csatoljon műszaki terveket 

o csatoljon sporttechnológiai kiviteli tervet 

o csatoljon kivitelezési és pénzügyi ütemtervet/finanszírozási tervet 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosi hozzájárulását a jelzálog bejegyzéshez (csak 
utófin. Beruházásnál) 

o csatolja a sportszervezet és a sportcélú ingatlan tulajdonosának hasznosítási 
megállapodását a 15 éves sportcélú hasznosításról; 

o csatolja Sportcélú ingatlan tulajdonosának nyilatkozatát – amennyiben önkormányzat 
- a beruházással érintett ingatlan vagyonbesorolásáról (törzsvagyon, korlátozottan 
forgalomképes, forgalomképes) 

o csatolja a beruházás fenntarthatósági tanulmányát a 15 éves sportcélú hasznosítást is 
szem előtt tartva (fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek 
finanszírozási terve, forrásai) 

o csatoljon keret vagy jogerős építési engedélyt/ vagy hatósági igazolást, hogy a 
beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység 

MŰSZAKI ELLENŐRZÉS  MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT ELEM TEKINTETÉBEN 
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o csatoljon részletes, árazott költségvetést, költség nemenkénti (indikatív árajánlat, 
vagy tervezői költségbecslés, a készítő által aláírva) 

o csatoljon műszaki terveket 

o csatoljon engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt 

o csatoljon kivitelezési és pénzügyi ütemtervet/finanszírozási tervet 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosi hozzájárulását a jelzálog bejegyzéshez (csak 
utófin. Beruházásnál) 

o csatolja a sportszervezet és a sportcélú ingatlan tulajdonosának hasznosítási 
megállapodását a 15 éves sportcélú hasznosításról; 

o csatolja Sportcélú ingatlan tulajdonosának nyilatkozatát – amennyiben önkormányzat 
- a beruházással érintett ingatlan vagyonbesorolásáról (törzsvagyon, korlátozottan 
forgalomképes, forgalomképes) 

o csatolja a beruházás fenntarthatósági tanulmányát a 15 éves sportcélú hasznosítást is 
szem előtt tartva (fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek 
finanszírozási terve, forrásai) 

o csatoljon keret vagy jogerős építési engedélyt/ vagy hatósági igazolást, hogy a 
beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység 

SPORTCSARNOK - ÉP. VILLAMOSSÁG / SPORTCSARNOK - ÉPÍTÉSZETI KÖLTSÉG / 

SPORTCSARNOK- ÉP. GÉPÉSZETI KÖLTSÉGEK / SPORTCSARNOK- STATIKAI 

KÖLTSÉGEK MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT ELEM TEKINTETÉBEN 

 

o csatoljon részletes, árazott költségvetést, költség nemenkénti (indikatív árajánlat, 
vagy tervezői költségbecslés, a készítő által aláírva) 

o csatoljon műszaki terveket 

o csatoljon engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt 

o csatoljon kivitelezési és pénzügyi ütemtervet/finanszírozási tervet 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosi hozzájárulását a jelzálog bejegyzéshez (csak 
utófin. Beruházásnál) 

o csatolja a sportszervezet és a sportcélú ingatlan tulajdonosának hasznosítási 
megállapodását a 15 éves sportcélú hasznosításról; 
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o csatolja Sportcélú ingatlan tulajdonosának nyilatkozatát – amennyiben önkormányzat 
- a beruházással érintett ingatlan vagyonbesorolásáról (törzsvagyon, korlátozottan 
forgalomképes, forgalomképes) 

o csatolja a beruházás fenntarthatósági tanulmányát a 15 éves sportcélú hasznosítást is 
szem előtt tartva (fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek 
finanszírozási terve, forrásai) 

o csatoljon keret vagy jogerős építési engedélyt/ vagy hatósági igazolást, hogy a 
beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység 

o csatoljon hatástanulmányt arról, hogy a sportcélú beruházás milyen pozítív 
társadalmi, kulturális és gazdasági változást eredményez az adott településen 
(járásban, térségben) és milyen módon elégítik ki a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetsége által megfogalmazott felkészülési és versenyeztetési igényeket(csak 300 
M feletti beruházás esetén vizsgálandó) 

Tornaterem - ép. villamossági költségek / Tornaterem - építészeti költség / 

Tornaterem - statikai költségek / Tornaterem-ép. gépészeti költségek 

megnevezésű projekt elem  TEKINTETÉBEN 

 

o csatoljon részletes, árazott költségvetést, költség nemenkénti (indikatív árajánlat, 
vagy tervezői költségbecslés, a készítő által aláírva) 

o csatoljon műszaki terveket 

o csatoljon engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt 

o csatoljon kivitelezési és pénzügyi ütemtervet/finanszírozási tervet 

o csatolja az ingatlan helyrajzi számának igazolásaként, a 3 hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lap eredeti példányát vagy hiteles másolatát; 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosának beleegyező nyilatkozatát a beruházás 
megvalósításához 

o csatolja a Sportcélú ingatlan tulajdonosi hozzájárulását a jelzálog bejegyzéshez (csak 
utófin. Beruházásnál) 

o csatolja a sportszervezet és a sportcélú ingatlan tulajdonosának hasznosítási 
megállapodását a 15 éves sportcélú hasznosításról; 

o csatolja Sportcélú ingatlan tulajdonosának nyilatkozatát – amennyiben önkormányzat 
- a beruházással érintett ingatlan vagyonbesorolásáról (törzsvagyon, korlátozottan 
forgalomképes, forgalomképes) 

o csatolja a beruházás fenntarthatósági tanulmányát a 15 éves sportcélú hasznosítást is 
szem előtt tartva (fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek 
finanszírozási terve, forrásai) 

o csatoljon keret vagy jogerős építési engedélyt/ vagy hatósági igazolást, hogy a 
beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység 

o csatoljon hatástanulmányt arról, hogy a sportcélú beruházás milyen pozítív 
társadalmi, kulturális és gazdasági változást eredményez az adott településen 
(járásban, térségben) és milyen módon elégítik ki a Magyar Kosárlabdázók Országos 
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Szövetsége által megfogalmazott felkészülési és versenyeztetési igényeke t(csak 300 
M feletti beruházás esetén vizsgálandó) 

TÁJÉKOZTATÁS 

 

Tájékoztatom, hogy a kormány rendelet által meghatározott sportági keretösszegre való 
tekintettel az MKOSZ a beruházásokat maximum 315.000.000 Ft támogatási összegben 
hagyja jóvá, ezért az alábbiakra kérem: 

o csatolja a beruházási koncepció tervét; 

o csatolja a teljes beruházás részletes, árazott költségvetését, ütemekre bontva; 


