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A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) a látvány-csapatsport támogatás
rendszerében az MKOSZ-hez benyújtott, a 2019-2020-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési
programok elbírálása során alkalmazandó értékelési irányelvekkel és becsült piaci értékekkel (a továbbiakban
együtt: Benchmark) kapcsolatos szabályokról, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény (a továbbiakban: Tao. tv.), a 107/2011. (VI.30.) kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet), az MKOSZ
Elnökségének 355/2019.01.15 számú határozata, valamint a sportpolitikáért felelős miniszter jóváhagyása
alapján az alábbiak szerint tájékoztatja a támogatás igénybevételére jogosult sportszervezeteket.
Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét, hogy a jelen dokumentum mellett a www.hunbasket.hu/tao/2019
honlapon közzétett, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghatározott benchmark dokumentumot is
vegyék figyelembe a tervezés és az elszámolás során.
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
A Rendelet 2. § (3a) bekezdése alapján, a jogszabályban meghatározott támogatási jogcímekre benyújtott
sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárásban, a jóváhagyást végző szervezet arra figyelemmel dönt
a támogatási igények jóváhagyásáról, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelemben
szereplő egyes támogatási igények nem haladhatják meg a jóváhagyást végző szervezet által az egyes
jogcímeken nyújtható támogatási tételekkel kapcsolatban meghatározott becsült piaci értéket (Benchmark). Az
értékelési elveket és a becsült piaci értékeket a jogszabály felhatalmazása alapján a kosárlabda sportágban az
MKOSZ Elnöksége javaslata alapján a sportpolitikáért felelős miniszter határozza meg.
Az értékelési elvek és a Benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás során kötelező jelleggel bír a
sportszervezetek részére, az abban foglalt előírásoktól fő szabály szerint eltérni nem lehet.
A sportpolitikáért felelős miniszter az MKOSZ – a sportfejlesztési program jóváhagyására vagy módosítására
irányuló eljárása során tett – egyedi írásbeli kérelme alapján, különös méltánylást érdemlő esetben
engedélyezheti a benchmark-rendszertől és követelményeitől való eltérést.
ÉRTÉKELÉSI ELVEK
I.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A látvány-csapatsport (a továbbiakban: Tao) támogatás igénybevételére jogosult szervezet a tervezett
támogatással érintett sportfejlesztési programját, annak tervezett megvalósítását megelőzően a tárgyév március
1. és április 30. közötti időszakban nyújthatja be elbírálásra a jóváhagyást végző szervezet részére.
A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem benyújtásának jogvesztő határideje 2019. április 30.
24:00 óra. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a fenti határidőt követően a kérelmek benyújtására és befogadására
nincs mód.
Kizárólag a támogatás igénybevételére jogosult által, az MKOSZ Elektronikus Kérelmi Rendszerén (EKR) keresztül,
a képviseletre jogosult által elektronikus aláírással ellátott kérelem alkalmas az eljárás megindítására. Az MKOSZ
az EKR és az aláíró eszköz üzemszerű működése mellett papír alapon benyújtott kérelmeket érdemben nem
bírálja el.
A Rendelet szerint támogatás igénybevételére jogosult szervezetnek minősül:
 a szakszövetség tagjaként működő sportszervezet,
 a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítvány,
 a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti sportiskola.
A támogatás igénybevételére jogosult szervezet vonatkozásában feltétel, hogy
 a sportszervezet a sportról szóló 2004. évi I. törvényben és az MKOSZ Alapszabályában foglalt
előírásainak megfelel;
 az alapítvány a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrehozott utánpótlás-nevelés fejlesztését
végző szervezetnek minősül;
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igazolhatóan nincs lejárt köztartozása;
a korábban kapott állami támogatással, látvány-csapatsport támogatással megfelelő módon elszámolt;
nem áll a Rendeletben meghatározott támogatásból kizárás hatálya alatt;
a sportvállalkozásként működő sportszervezettel szemben a bíróság nem rendelte el a csődeljárást vagy
a sportszervezet felszámolását, továbbá amely sportszervezet nem áll végelszámolás vagy kényszervégelszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt;
a sportegyesületként működő sportszervezet működését a bíróság nem függesztette fel, valamint
amelynek megszüntetésére a Civil törvény szerint eljárás nincs folyamatban;
a sportegyesületként működő sportszervezettel szemben a bíróság nem rendelte el a csődeljárást vagy
a sportszervezet felszámolását;
működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
igazolt a két éves működés, vagy valamely kivétel-szabályának történő megfelelés,
a sportszervezet a jogszabályban meghatározott bajnokságok valamelyikében részt vesz, vagy a
részvételre indulási jogot szerez.

Kizárólag a jogszabályokban és az MKOSZ alapszabályában meghatározott feltételeknek megfelelő tagszervezet
részére hagyható jóvá támogatás a 2019-2020-as támogatási időszakban.
Nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha a sportszervezet korábbi támogatási időszakra vonatkozó
elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.
Nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási
időszakra vonatkozó lezárt Tao elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és
a támogatott szervezet azt – igazolt módon – nem teljesítette.
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 Tao elszámolásával
összefüggésben az ellenőrző szervezet által meghatározott visszafizetési kötelezettségének – igazolt módon –
nem tett eleget.

A Benchmarkban szereplő tételek minden esetben bruttóban kerülnek meghatározásra. A Benchmark szerinti
összegek az elszámolható legnagyobb mértéket jelölik, a sportszervezet jogosult saját forrás bevonása mellett
az ott meghatározottnál nagyobb összeg kifizetésére, a jóváhagyott program terhére történő elszámolására
azonban nem.
A Benchmarkban meghatározottak a 2019/2020-as támogatási időszakra, valamint annak meghosszabbított
időszakára vonatkoznak.
Az Elektronikus Kérelmi Rendszerben az utánpótlás-nevelési feladatok támogatása, személyi jellegű ráfordítás
támogatása, a képzés támogatása, a tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása és versenyeztetés támogatása
jogcímek tervezése a 2018-2019-es támogatási időszakkal egyező, adattartalommal és csatolmányok
alkalmazása mellett – jelen dokumentumban meghatározottak figyelembevételével – kerülnek meghatározásra.
Az utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímmel kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:





Az utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímen – a Rendelet 2. § (1) bekezdés 11. pont b) alpont
szerinti gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésére, illetve diagnosztikai mérések lefolytatására
vonatkozó aljogcím, diagnosztikai eszköz beszerzése, valamint diagnosztikai mérések lefolytatása
kivételével – kizárólag a jogcímhez, aljogcímhez tartozó szöveges indoklás és támogatási összeg
meghatározandó a kérelem benyújtásakor.
Nincs lehetőség az egyes aljogcímeken szereplő tételek (pl. sporteszköz, darabszám) és a hozzá
kapcsolódó összegek részletezésére.
A sportszervezetek a támogatást a Benchmarkban meghatározott egyes tételek és hozzájuk tartozó
költségek, és ahol ez feltüntetésre kerül, mennyiségi egységek (pl. darabszám) figyelembevételével
tervezhetik, számolhatják el.
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A feltüntetett tételektől, mennyiségektől eltérni nem lehet. A Benchmarkban meg nem határozott
programelemek szakmai indokok alapján, egyedileg kerülnek elbírálásra (az engedélyezés részletes
szabályait a II. pont tartalmazza).

Az elbírálás során kiadott határozat – ahol ez releváns – tartalmazza a jogcímek mellett, az egyes jogcímhez
tartozó aljogcímekhez rendelt jóváhagyott támogatási összegeket. A támogatott szervezet ezektől a felhasználás
során – a jogszabály szerinti módosítás eseteit leszámítva – nem térhet el. A sportszervezet a Rendelet szabályai
szerint kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési program jogcímek közti, illetve aljogcímek közti módosítását.
Az utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és a versenyeztetés jogcím egyes aljogcímein belüli felhasználás –
mivel a sportfejlesztési programban az egyes elemek vonatkozásában alap esetben nincs előzetes tételes
meghatározás – a támogatott szervezet döntése alapján történik. A sportszervezet a támogatást az adott
aljogcímhez tartozó Benchmarkban, illetve a Díjfizetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően tervezheti, és
számolhatja el. Az esetlegesen ezekben nem szereplő, vagy magasabb összeggel/nagyobb darabszámmal
tervezett és elszámolni kívánt tételekre irányuló kérelmet a sportfejlesztési programban – az érintett aljogcímnél
– van lehetőség jelezni a jóváhagyást végző szervezet felé. Az elszámolás feltétele az előzetes (sportfejlesztési
programban történő) jóváhagyás.
A vállalások jogszabályoknak, jóváhagyásnak és a Benchmarknak történő megfelelése utólag, az elszámolási
dokumentációk vizsgálata során kerül ellenőrzésre. A nem a jogszabályoknak, illetve jelen dokumentumban
foglalt előírásoknak megfelelő felhasználás esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el.
II. Egyes támogatási jogcímekkel kapcsolatos szabályok
A Benchmark-rendszer keretében meghatározott kategóriák a válogatott keretekre nem vonatkoznak.
Az Elektronikus Kérelmi Rendszerben a sportfejlesztési program kitöltése az egyes jogcímeken, aljogcímeken az
alábbiak szerint működik:
Jogcímek, aljogcímek

Sportfejlesztési program kitöltése

Személyi jellegű ráfordítások

Részletes kifejtés a programban.

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Részletes kifejtés a programban.

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, táplálék-kiegészítők, diagnosztikai eszközök
beszerzése és diagnosztikai mérések

Személyszállítással kapcsolatos költségek

Verseny, mérkőzés nevezési költsége

Rendezéssel kapcsolatos költségek

Alap esetben nincs részletes kifejtés a
programban, tervezés és elszámolás a Benchmark
alapján. (Benchmarktól való eltérés esetén
részletes kifejtés a programban).
- Gyógyszer, táplálék-kiegészítő beszerzése és
diagnosztikai mérés esetében nincs részletes
kifejtés a programban, tervezés és elszámolás a
Benchmark alapján.
- Diagnosztikai eszköz beszerzése esetén részletes
kifejtés a programban
Nincs részletes kifejtés a programban, tervezés és
elszámolás a Benchmark alapján. Jelen
dokumentumban nevezett százalékos értéknél
magasabb költség vonzatú külföldi programelem
(külföldi tornán való részvétel/edzőtábor) esetén
a külföldi program költségtervének részletes
kifejtése a programban.
Nincs részletes kifejtés a programban. Jelen
dokumentumban nevezett százalékos értéknél
magasabb költség vonzatú külföldi programelem
(külföldi tornán való részvétel/edzőtábor) esetén
a külföldi program költségtervének részletes
kifejtése a programban.
Nincs részletes kifejtés a programban.
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Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

Nincs részletes kifejtés a programban.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Nincs részletes kifejtés a programban, tervezés és
elszámolás a Benchmark alapján.
Nincs részletes kifejtés a programban, tervezés és
elszámolás a Benchmark alapján. Jelen
dokumentumban nevezett százalékos értéknél
magasabb költség vonzatú külföldi programelem
(külföldi tornán való részvétel/edzőtábor) esetén
a külföldi program költségtervének részletes
kifejtése a programban.
Alap esetben nincs részletes kifejtés a
programban, tervezés és elszámolás a Benchmark
alapján. (Benchmarktól való eltérés esetén
részletes kifejtés a programban).
Nincs részletes kifejtés a programban.

Felkészítéssel kapcsolatos szállás és étkezés költsége

Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai feladatok ellátásával kapcsolatos költségek
Versenyeztetés költségei
Részvétel díja, nevezési díj
Versenyeztetéssel kapcsolatos költségek

Tagsági díj
Pályahitelesítés díja
Versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja
Igazolásból, átigazolásból a szövetség felé fizetendő díj

Nincs részletes kifejtés a programban, elszámolás
Díjfizetési szabályzat alapján.
Nincs részletes kifejtés a programban, elszámolás
a „Játékvezetők, ellenőrök, versenybírók, jegyzők
és időmérők költségtérítése” elnevezésű
dokumentumban foglaltak alapján.
Nincs részletes kifejtés a programban.
Nincs részletes kifejtés a programban, elszámolás
díjfizetési szabályzat alapján.
Nincs részletes kifejtés a programban, elszámolás
Díjfizetési szabályzat alapján.
Nincs részletes kifejtés a programban, elszámolás
Díjfizetési szabályzat alapján.

1. Személyi jellegű ráfordítás jogcím
Kizárólag a sportszervezettel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban (megbízási) álló
személyek személyi jellegű ráfordításai hagyhatók jóvá.
E jogcímen az utánpótlás-nevelési feladatok ellátásával kapcsolatos jogcím, sportszakemberek személyi jellegű
ráfordításai aljogcím kapcsán a Benchmarkban meghatározott pozíciók mellett további munkakörök is
tervezhetőek.
A jogcímen az egy sportszervezetnél, illetve a több sportszervezetnél (munkáltatónál/megbízónál) ugyanazon
személy által betölthető munkakörök számára, valamint a munkabér/megbízási díj összegére vonatkozóan az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghatározott benchmark dokumentumban foglaltak figyelembe
vételével szükséges a tervezés és az elszámolás során eljárni.
A hivatásos sportszervezetek esetében, valamint az egy és ugyanazon vállalkozások esetében a de minimis
szabály alapján a jóváhagyható összeg felső határa (200.000,- euro/3 év – tárgyév, és az azt megelőző két év
vonatkozásában) jogszabályban rögzített. A jóváhagyás feltétele az erre vonatkozó nyilatkozatok megfelelő
kitöltése és benyújtása.
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a jelen pályázati időszakot megelőző két támogatási időszak során
„Személyi jellegű ráfordítások” jogcímen jóváhagyott teljes támogatás, a más forrásból érkező csekély összegű
támogatás, valamint az egyéb jogszabály (pl. a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény) által de minimis
támogatásnak minősített összeget szükséges szerepeltetni.

Személyi jellegű ráfordítások jogcímen munkabér és a járulékai, illetve a megbízási díj és járulékai számolhatóak
el. Nem támogatottak a nem rendszeres kifizetések (pl. végkielégítés). Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
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meghatározott értékelési elvek alapján nem hagyható jóvá jutalom, kizárólag 12 havi díjazás/fő számolható el.
Az elszámolás elfogadásának feltétele, hogy a munkabérhez, illetve megbízási díjhoz tartozó
munkáltatói/kifizetői közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek (bevallás és befizetés) igazoltan, a hatályos
jogszabályoknak megfelelően teljesítésre kerülnek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a tervezés során vegyék figyelembe, hogy az alábbi munkakörök esetében az
elszámolás elfogadásának feltétele a pozíciónak megfelelő végzettség/képzettség fennállása és igazolása,
valamint az edzők (vezetőedző, edző, erőnléti edző), a kiválasztásért felelős személy, a szakmai vezetést ellátó
személy és az elemző munkatárs esetében az, hogy az elszámolni tervezett személy az MKOSZ edzői
nyilvántartásában is szerepeljen. Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy nevezett pozíciókhoz kapcsolódó
bérköltséget abban az esetben számolhatja el a sportszervezet a támogatási időszak kezdetétől (2019. július 1jétől), amennyiben az érintett sportszakember edzői kártyája 2019. december 31-ig kiállításra kerül.
Amennyiben az edzői kártya 2019. december 31-ét követően kerül kiállításra, akkor az érintett sportszakember
bérköltségét az edzői kártya kiállításának dátumától áll módjában a sportszervezetnek elszámolni.
Igazolt végzettséghez kötött pozíciók:
 vezetőedző, edző, másodedző, erőnléti edző,
 masszőr,
 vezető orvos/csapatorvos/sportorvos,
 sportpszichológus,
 kiválasztásért felelős személy,
 elemző munkatárs,
 fizioterapeuta,
 gyógytornász,
 tudományos munkatárs,
 szakmai vezetést ellátó személy (szakmai igazgató vagy szakmai igazgató-helyettes vagy szakágvezető
vagy szakmai vezető).
Személyi jellegű ráfordítások jogcímen elszámolni kívánt masszőr/gyúró sportmasszőri végzettséggel,
csapatorvos – amennyiben a munka- vagy feladatköre sportorvosi teendők ellátása – sportorvosi végzettséggel,
pszichológus - amennyiben a munka- vagy feladatköre sportpszichológusi teendők ellátása – sportpszichológusi
végzettséggel, fizioterapeuta/gyógytornász felsőfokú szakirányú végzettséggel, tudományos munkatárs pedig
sporttudományokkal összefüggő Msc végzettséggel számolhatóak el.
A fentiekben fel nem sorolt munkakörök a személyi jellegű ráfordítás jogcímen főszabály szerint végzettség
igazolása nélkül elszámolhatóak.
A támogatott szervezet a jóváhagyástól (tételek, összegek, darabszámok) a felhasználás során – a jogszabály
szerinti módosítás eseteit leszámítva – nem térhet el.
Valamennyi sportszervezet, amely ezen jogcím keretében támogatást kíván felhasználni, elszámolni külön
adatszolgáltatásra kötelezett az alábbiak szerint.
 Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét, hogy az elszámolás elfogadásának feltétele, hogy a
sportszervezet 2020. január 8. napjáig az Elektronikus Kérelmi Rendszerben adatot szolgáltasson a személyi
jellegű ráfordítások jogcím terhére foglalkoztatott sportszakemberek adatairól:


vezetőedző, edző, másodedző, erőnléti edző, masszőr, csapatorvos, sportpszichológus,
kiválasztásért felelős személy, elemző munkatárs, fizioterapeuta, gyógytornász,
tudományos munkatárs, szakmai igazgató, szakmai igazgató helyettes, szakágvezető,
szakmai vezető pozíciók/munkakörök esetén:
- munkakör megnevezése,
- név,
- születési idő,
- adóazonosító,
- végzettség benchmark szerinti besorolása,
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bajnokság, korosztály,
havi bruttó bér/megbízási díj,
munkaszerződés esetén munkaidő, megbízási jogviszony esetén átlagos
várható heti munkaidő,
elszámolni kívánt időszak

a fent felsoroltaktól eltérő pozíciók/munkakörök esetén:
- munkakör megnevezése,
- név,
- születési idő,
- adóazonosító,
- havi bruttó bér/megbízási díj,
- munkaszerződés esetén munkaidő, megbízási jogviszony esetén átlagos
várható heti munkaidő,
- elszámolni kívánt időszak

 A sportszervezet a sportszakemberekre vonatkozóan az adatszolgáltatást az elszámolás benyújtásával
egyidejűleg az Elektronikus Kérelmi Rendszeren keresztül köteles megismételni.
 Azon sportszervezetekre, amelyek nem rendelkeznek a fent megjelölt határidőig jóváhagyott
sportfejlesztési programmal nem vonatkozik az adatszolgáltatási kötelezettség. A jóváhagyást követően
azonban kérjük az adatszolgáltatás mihamarabbi, megtételét.
 A sportszakemberekről történő adatszolgáltatás az elszámolhatóság feltétele.
2. Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím
Amennyiben a Benchmarkban meghatározásra kerül egy adott tárgyi eszköz (pl. sportfelszerelés, sporteszköz),
illetve maximálisan elszámolható összege és/vagy darabszáma, a támogatott szervezet nem számolhat el az
adott tétel kapcsán magasabb összeget, illetve eltérő darabszámot.
A Benchmarkban nem szereplő, kérelemben meghatározott programelemek, összegek, mennyiségek szakmai
indokok alapján, egyedileg kerülnek elbírálásra.
A támogatott szervezet a jóváhagyástól (tételek, összegek, darabszámok) a felhasználás során – a jogszabály
szerinti módosítás eseteit leszámítva – nem térhet el.
A látvány-csapatsport támogatásból megvalósított autóbusz beszerzés esetén a gépjárműhöz kapcsolódó, az
autóbuszt vásárló sportszervezet által történő bérleti díj elszámolása, valamint a tárgyi eszköz beruházással
érintett (új sportcélú ingatlan építés) sportcélú ingatlanra vonatkozó, a beruházást végző sportszervezet által
kifizetett sportlétesítmény bérleti díja nem támogatható. A Tao támogatásból megvalósult tárgyi eszköz felújítás
(már meglévő ingatlan felújítása) esetén sportlétesítmény bérleti díja az ellenőrző szervezet előzetes, egyedi
engedélye alapján számolható el. Az erre vonatkozó kérelem formanyomtatványa megtalálható a
www.hunbasket.hu/tao/2019 honlapon. A kérelmeket a taoengedelyezes@hunbasket.hu email címre küldött
elektronikus levélben lehet az MKOSZ-hez eljuttatni.
Ingatlan-fejlesztésre vonatkozó szabályok
Felhívjuk a Sportszervezetek figyelmét, hogy az MKOSZ a 2019-2020-as támogatási időszaktól több változást
vezet be az ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos eljárásokkal összefüggésben.
 Kötelező dokumentumok
A 2019/2020-as támogatási időszaktól kezdődően meghatározásra kerül az új építésű beruházások minimum
követelményrendszere, továbbá a beruházások, felújítások esetében a kötelezően csatolni szükséges minimum
adattartalom. Amennyiben a felsorolt dokumentumok közül valamelyik nem kerül benyújtásra a
sportfejlesztési program beadására során (legkésőbb 2019. április 30-ig, kivétel lásd lent), vagy legkésőbb a
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107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 4.§ (4) bekezdése alapján történő hiánypótlásra való felszólításig annak
hiányában az MKOSZ a benyújtott programelemet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
Építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházások, felújítások esetében








elvi építési keretengedély az ingatlan tulajdonosának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
hozzájáruló nyilatkozatával, vagy a jogerős építési engedély. A jelen pontban nevezett
dokumentum(ok) kelte, valamint benyújtási határideje (hiánypótlás esetén) legkésőbb 2019. július
31. Amennyiben a dokumentum nem kerül benyújtásra annak hiányában az MKOSZ a benyújtott
programelemet elutasítja. Az engedély kizárólag a sportszervezet nevére szólhat. Amennyiben olyan
elvi keretengedély, vagy építési engedély kerül benyújtásra, amely nem, vagy nem kizárólag a
sportszervezet nevére szól, az MKOSZ úgy értékeli, mintha a támogatás igénybevételére jogosult
szervezet nem tett volna eleget ezen dokumentum benyújtásának;
az ingatlanfejlesztés pontos helyszínét meghatározó, valamint annak tehermentességét igazoló három
hónapnál nem régebbi tulajdoni lap;
a beruházás megvalósításához, és a jelzálogjog bejegyzéséhez a tulajdonosi hozzájárulás;
költségvetési főösszesítő;
önkormányzati vagyon esetében a vagyonbesorolást igazoló dokumentum;
önrész finanszírozási nyilatkozat.

Nem építési engedélyköteles tárgyi eszköz beruházások, felújítások esetében a kérelem benyújtásakor
kötelezően csatolandó minimum dokumentáció:
 vázlatterv, ami tartalmazza az alaprajzokat;
 pontos helyszín meghatározása, tulajdoni lap;
 költségvetési főösszesítő;
 a beruházás megvalósításához a tulajdonosi hozzájárulás;
 önkormányzati vagyon esetében a vagyonbesorolást igazoló dokumentum;
 önrész finanszírozási nyilatkozat.
Új tervezési kérelem esetében:
 a beruházás megvalósításához, és a jelzálogjog bejegyzéséhez a tulajdonosi hozzájárulás;
 3 bekért tervezői ajánlat;
 költségvetési főösszesítő;
 önrész finanszírozási nyilatkozat.
A fent felsoroltak a kérelem benyújtásához és annak érdemi vizsgálatához minimálisan csatolandó
dokumentumokat tartalmazzák. A sportfejlesztési program elbírálásához azonban egyéb, az EKR-ben tételesen
megnevezett dokumentumok beküldése is szükséges (kiemelten, de nem kizárólagosan a részletes költségvetés
munkanemenkénti bontásban, valamint a megvalósítani kívánt projektelem műszaki tartalmának részletes
kifejtése). Az MKOSZ e mellett jogosult további információkat, dokumentumokat bekérni az eljárás során.
 A látvány-csapatsportok támogatására meghatározott keretösszeg figyelembevétele
Az MKOSZ jogosult a Kormány által - a Tao tv. 30. § (14) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
megállapított - a látvány-csapatsportok (kosárlabda) támogatására meghatározott keretösszeg alapján, a
sportfejlesztési programok (ideértve az ingatlan-fejlesztésre vonatkozó kérelmek) közti differenciálásra. Az
érdemben vizsgálható (előzőek szerint bemutatott minimum követelményrendszernek megfelelő) kérelmek
előzetes bírálata során értékelési szempont a sportszervezet szakmai tevékenysége, a kérelemben
meghatározott programelem költségigénye, a fejlesztés hiánypótló jellege, szükségessége, figyelembe véve a
támogatás igénybevételére jogosult esetleges korábbi ingatlanfejlesztését, valamint Tao tv. 22/C. § (3e)
bekezdés szerinti nemzetgazdasági érdekekhez való illeszkedést is.
Amennyiben az MKOSZ döntése szerint ezen előzetes vizsgálat eredményeként nem támogatja a fejlesztést, a
jelenértékén legalább 300 millió forint értékű sportfejlesztési program esetében véleményéről tájékoztatja a
sportpolitikáért felelős minisztert és az adópolitikáért felelős minisztert, míg az egyéb kérelmek esetében a
kérelmet miniszteri véleményezések nélkül elutasítja.
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 Beruházási igazságügyi szakértő bevonása
Az ingatlanfejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházásokra, felújításokra vonatkozó kérelmek esetében az MKOSZ
beruházási igazságügyi szakértői bevonásával határoz. Az igazságügyi szakértőt a jóváhagyást végző szervezet
rendeli ki, az eljárás díját a sportszervezet köteles megelőlegezni, amely összeg nem számolható el a látványcsapatsport támogatás terhére.
 Megújuló energiaforrás
Az MKOSZ – összhangban a fenntarthatóság alapelveivel és a jogszabályi előírásokkal – kiemelten támogatja a
beruházások megvalósítása során a megújuló energiaforrások használatát. A sportszervezetek a tervezés során
figyelemmel kell legyenek az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM
rendelet előírásaira.
 Tehermentes ingatlan
Az MKOSZ a zálogjog biztosítékként történő alkalmazása esetében terhelt (például más követelés biztosítása
céljából alapított zálogjog fennállása esetét, de ide nem értve például a bejegyzett vezetékjogot, szolgalmi jogot)
ingatlanon ingatlan-fejlesztést nem támogat.
 További szabályok
Kizárólag Magyarország területén megvalósuló beruházások támogathatóak.
A beruházások vizsgálata során kiemelt figyelmet kell fordítani a földrajzi, demográfiai elhelyezkedésre. A
sportfejlesztési program jóváhagyása során vizsgálni kell, hogy a benyújtott sportfejlesztési program
megvalósítása összhangban van-e az országos sportági szövetség sportpolitikai érdekeivel, valamint azt, hogy az
miként illeszkedik a nemzetgazdaság érdekeihez, különös figyelemmel a hosszú távú fenntarthatóság
követelményére.
Nem igényelhető a Rendeletben meghatározott költségek, ráfordítások, beruházások, felújítások után
támogatás, ha a támogatás alapjául szolgáló költségek, ráfordítások, beruházások, felújítások közvetlenül a
támogatás igénybevételére jogosult szervezet bevételszerző tevékenységével összefüggésben merülnek fel, és
amelyek továbbszámlázása révén a támogatás igénybevételére jogosult szervezet bevételt számol el.
A beszerzéskor 100 ezer forintot meghaladó bekerülési értékű nyilvántartásba vett tárgyi eszköz - ide nem értve
a 22/C. § (6a) bekezdés szerinti esetet - a jogszabály szerinti kötelező fenntartási időszak vége, vagy a könyv
szerinti érték leírása közül a később bekövetkező időpontig nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, kivéve
annak indoklásával és a jóváhagyást végző szervezet előzetes írásbeli hozzájárulásával. Ez a szabály
alkalmazandó valamennyi jogcímhez tartozó tárgyi eszköz beruházás esetében.
3. Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím
Az utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímen – a Rendelet 2. § (1) bekezdés 11. pont b) alpontja szerinti
gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésére, illetve diagnosztikai mérések lefolytatására vonatkozó
aljogcím, diagnosztikai eszköz beszerzése kivételével – kizárólag a jogcímhez, aljogcímhez tartozó szöveges
indoklás és támogatási összeg meghatározandó a kérelem benyújtásakor. Nincs lehetőség az egyes aljogcímeken
szereplő tételek (pl. sporteszköz, darabszám) és a hozzá kapcsolódó összegek részletezésére.
A sportszervezetek a támogatást a Benchmarkban meghatározott egyes tételek és hozzájuk tartozó költségek,
és ahol ez feltüntetésre kerül, mennyiségi egységek (pl. darabszám) figyelembevételével tervezhetik,
számolhatják el. A feltüntetett tételektől, mennyiségektől eltérni nem lehet. A Benchmarkban meghatározott
összegek az adott tételhez kapcsolódó elszámolható legnagyobb mértéket jelölik (a sportszervezet jogosult saját
forrás bevonása mellett az ott meghatározottnál nagyobb összeg kifizetésére, a jóváhagyott program terhére
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történő elszámolására azonban nem). A Benchmarkban meg nem határozott programelemek szakmai indokok
alapján, egyedileg kerülnek elbírálásra.

Versenyengedéllyel nem rendelkező sportolók után támogatás nem igényelhető. Kivételt képez ez alól az U11es, illetve az alatti, úgynevezett „előkészítő korosztály”, amely esetében az MKOSZ azzal a feltétellel engedélyezi
a támogatás igénybevételét, hogy a sportszervezet legkésőbb tárgyévben benevez a Kenguru/U9-es
bajnokságba. Azon – fent megjelölt korosztályú – sportolók után, akik legkésőbb február végéig nem
rendelkeznek játékengedéllyel semmilyen költség nem számolható el.
Kizárólag olyan versenyzők után igényelhető támogatás a sportszervezetek részéről, akik bajnokságban
induláshoz szükséges minimális létszámot elérnek az adott korosztályban (pl. négy U17-es korosztályú
kosárlabda játékosra nem ítélhető meg támogatás).
Külföldi programok (tornán való részvétel/edzőtáborozás) költségeinek tervezése/elszámolhatósága:
Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét arra, hogy a külföldi programok (külföldi tornákon való
részvétel/edzőtáborozás) költségei az utánpótlás-nevelési feladatok ellátása jogcímen jóváhagyott beruházási
érték (jóváhagyott közvetlen támogatás, és az ahhoz kalkulált önerő összege) legfeljebb 6%-áig, akadémiai
akkreditációval rendelkező sportszervezetek esetén legfeljebb 8%-áig tervezhetők és számolhatók el. Az
elszámolás során a nevezett százalékos értéktől felfelé eltérni kizárólag az MKOSZ előzetes (a sportfejlesztési
programban történt) jóváhagyása esetén lehetséges. Amennyiben a sportszervezet a nevezett százalékos
értéktől el kíván térni, akkor az összes tervezett külföldi program költségtervét részletezni szükséges (nem csak
a nevezett százalékos értéken felül tervezett költségeket) az érintett aljogcím(ek) vonatkozásában, az elszámolni
kívánt költségek, valamint a program főbb paramétereinek (korosztály, létszám, program helyszíne és
időtartama) megadásával.
A sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcím esetében a következő szabályok az irányadóak:
Kizárólag a sportszervezettel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló (megbízási) jogviszonyban álló
személyek személyi jellegű ráfordításai hagyhatóak jóvá.
Az aljogcímen munkabér és a járulékai, illetve a megbízási díj és járulékai számolhatóak el. Nem támogatottak a
nem rendszeres kifizetések (pl. végkielégítés). Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghatározott
értékelési elvek alapján nem hagyható jóvá jutalom, kizárólag 12 havi díjazás/fő számolható el. Az elszámolás
elfogadásának feltétele, hogy a munkabérhez, illetve megbízási díjhoz tartozó munkáltatói adókötelezettségek
(bevallás és adófizetés) a hatályos jogszabályoknak megfelelően, igazoltan teljesítésre kerülnek.
Az aljogcímen a Benchmarkban meghatározott munkabérek, illetve megbízási díjak (a továbbiakban: bérek) a
végzettség, bajnoki osztály, munkakör, továbbá szakmai tapasztalat alapján kerültek meghatározásra. A bérek
tekintetében az alábbi szabályok figyelembevétele kötelező:




A Benchmarkban megadott bérek az egy adott sportszakember számára havonta maximum
elszámolható bruttó munkadíjakat, illetve megbízási díjakat tartalmazzák utánpótlás-nevelési feladatok
ellátása jogcím esetén, függetlenül attól, hogy a sportszakember hány sportszervezettel áll munka, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb (megbízási) jogviszonyban (a továbbiakban együtt: munkavégzésre
irányuló jogviszony). A havi maximum bruttó béren, illetve megbízási díjon felüli munkadíj vagy
megbízási díj kifizetése személyi jellegű ráfordítások jogcímen számolható el, előzetes (a sportfejlesztési
programban történt) jóváhagyás esetén. (A benyújtott kérelemből egyértelműen ki kell derülnie, hogy
az érintett sportszakember bérköltsége mind a két – utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának
támogatása és személyi jellegű ráfordítások – jogcímen tervezett).
A Benchmarkban meghatározott összegek a sportszakemberek havi bruttó bérét, illetve megbízási díját
jelölik. Azonban felhívjuk a sportszervezetek figyelmét arra, hogy a sportfejlesztési program tervezése
során a bruttó béreken/megbízási díjakon felül a munkáltatót terhelő közterheket is tervezni kell, az
elszámolás során pedig mind a munkavállalót, mind a munkáltatót terhelő adó- és járulékterhek
megfizetését is igazolni szükséges (abban az esetben is, ha csak a sportszakemberek nettó bére kerül
elszámolásra).
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Amennyiben egy utánpótlás-edző az edzői feladatai mellett egyéb utánpótlás feladatokat is ellát (pl.
utánpótlás csapatok technikai vezetője), és mind a két betöltött pozícióban a benchmarkban
meghatározott maximális bért kívánja a sportszervezet elszámolni, akkor utánpótlás-nevelési feladatok
ellátása jogcímen a két pozícióból csak az egyik számolható el, a második pozíció betöltéséhez
kapcsolódó költségek – előzetes, a sportfejlesztési programban történt jóváhagyás alapján - kizárólag a
személyi jellegű ráfordítás jogcímen számolhatóak el. A sportszervezet dönt arról, hogy edzői, vagy az
egyéb utánpótlás feladatok után kifizetett bér-és járulék költségeket kívánja elszámolni utánpótlásnevelési feladatok ellátása jogcímen. A sportszakember utánpótlás-nevelési feladatok ellátása jogcímen
elszámolni kívánt feladatai után elszámolható bére a Benchmarkban megadott maximum összeg lehet.
Amennyiben egy utánpótlás-edző az edzői feladatai mellett egyéb utánpótlás feladatokat is ellát (pl.
utánpótlás csapatok technikai vezetője), akkor utánpótlás-nevelési feladatok ellátása jogcímen abban
az esetben számolható el mind a két betöltött pozíció, amennyiben a két betöltött pozíció után járó
bruttó bérek összértéke nem lépi túl a benchmarkban foglalt – az adott sportszakemberre vonatkozó maximális értéket.
Ugyanazon sportszakember bére utánpótlás-nevelési feladatok ellátása jogcímen több
sportszervezetnél is elszámolható, de ebben az esetben a magasabb besorolású bér elszámolhatósága
az adott sportszervezetnél végzett a munkaórák arányában történhet. A számítás a magasabb
besorolású csapatnál az alábbi képlet alapján történik: benchmark szerinti elszámolható havi maximum
munkadíj, illetve megbízási díj osztva az edző által több sportszervezetnél végzett összes munkaóra
számával és szorozva az adott sportszervezetnél végzett munkaóra számával.
Pl. bsc szakedző végzettségű edző

Elszámolható havi maximum
munkadíj/megbízási díj
„A” sportszervezet csapata –
betöltött pozíció: országos
bajnokság U16-os
csapatának másodedzője
„B” sportszervezet csapata –
betöltött pozíció: megyei
bajnokság Diákolimpia
csapat edzője

253.000 Ft

97.750 Ft

Heti munkaóra

Ténylegesen
elszámolható
munkadíj/megbízási díj

havi

40

(253.000 Ft/ 50 x 40 =) 202.400 Ft

10

(253.000 Ft – 202.400 Ft =)
50. 600 Ft
(mivel az edző után maximum
253.000 Ft számolható el a
támogatási időszakban)

összes munkaóra: 50

A fenti kalkuláció alkalmazása során tekintettel kell lenni arra, hogy a sportszakember megosztott bére
egyik érintett sportszervezet esetében sem lépheti át az adott pozícióhoz tartozó benchmark szerinti
maximális értéket. Amennyiben a fenti kalkulációt követően az alacsonyabb besorolású csapatnál az
elszámolható havi maximum munkadíj/megbízási díj magasabb, mint az adott pozícióhoz tartozó
benchmark szerinti maximális érték, akkor a magasabb besorolású csapatnál betöltött pozícióhoz
tartozó elszámolható havi maximum munkadíj/megbízási díjat a magasabb besorolású csapatnál
betöltött pozícióhoz tartozó benchmarkban meghatározott elszámolható havi maximum
munkadíj/megbízási díj és az alacsonyabb besorolású csapatnál betöltött pozícióhoz tartozó
benchmarkban meghatározott elszámolható havi maximum munkadíj/megbízási díj különbözete adja.
Pl. bsc szakedző végzettségű edző (a fenti kalkuláció alapján a „B” sportszervezet számára az
elszámolható havi maximum munkadíj/megbízási díj 138.000,- forint szemben a benchmarkban
meghatározott 97.750,- forinttal).

„A” sportszervezet csapata –
betöltött pozíció: szakmai
igazgató
„B” sportszervezet csapata –
betöltött pozíció: megyei
bajnokság Diákolimpia
csapat edzője

Elszámolható havi maximum
munkadíj/megbízási díj

Heti munkaóra

Ténylegesen elszámolható havi
munkadíj/megbízási díj

690.000 Ft

40

(690.000 - 97.750 = ) 592.250 Ft

10

97.750 Ft betöltött pozícióhoz
tartozó benchmarkban
meghatározott elszámolható
havi maximum
munkadíj/megbízási díj

97.750 Ft

összes munkaóra: 50
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Amennyiben egy utánpótlás-csapat részt vesz az NB/II-es vagy NB/I B-s, illetve egyéb felnőtt
bajnokságban vagy a Nemzeti Amatőr bajnokságban, abban az esetben a Benchmarkban meghatározott
legfelső utánpótlás korosztály bérkategóriáját kell figyelembe venni.
A Benchmarkban szereplő bérek esetében a kosárlabda sportágban szerzett szakmai tapasztalat
figyelembevétele alapján a következő szabályok az irányadóak:
 A Benchmark szerinti elszámolható keretösszegek 0-5 éves szakmai tapasztalattal rendelkező
edzőkre vonatkoznak. A 6-15 éves szakmai tapasztalat esetén táblázatban szereplő összegek
1,1-es szorzóval (a továbbiakban: tapasztalati szorzó), 15 év feletti szakmai tapasztalattal
rendelkező edzők esetén pedig 1,2-es tapasztalati szorzóval számított értéke tervezhető és
számolható el. A kosárlabda sportágban megszerzett szakmai tapasztalatot az évek
vonatkozásában hitelt érdemlően igazolni szükséges.
 A további pozíciók esetében a tapasztalati szorzó nem alkalmazható, kizárólag a Benchmarkban
szereplő értékek számolhatóak el.
 A kosárlabda sportágban megszerzett szakmai tapasztalatot – amennyiben a tapasztalati
szorzó(k) alkalmazása miatt releváns – az érintett sportszakember büntetőjogi felelősségének
teljes tudatában tett nyilatkozatával szükséges igazolni. A nyilatkozatnak felsorolásszerűen
tartalmaznia kell azt, hogy az érintett sportszakember mettől meddig, mely sportszervezetnél,
milyen korosztályú sportolókkal foglalkozva szerezte szakmai tapasztalatait. A szakmai
tapasztalati szorzó az erőnléti edzőkre is vonatkozik, az általuk erőnléti edzőként megszerzett
szakmai tapasztalat alapján. A nyilatkozatot az elszámolni kívánt sportszakemberekről teendő
adatszolgáltatás során szükséges az Elektronikus Kérelmi Rendszerbe feltölteni. A
nyilatkozatban foglaltakat az MKOSZ jogosult ellenőrizni.
Egy sportszervezet csapatonként maximum két fő edző bérét számolhatja el utánpótlás-nevelési
feladatok ellátása jogcímen (kivétel ez alól az U9-U12 korosztály, amelyek esetén csapatonként egy fő
edző bére támogatott). Amennyiben egy sportszervezet egy fő elszámolható edző bérének összegéért
két fő edzőt kíván elszámolni, úgy hogy ezáltal nem lépi túl a Benchmarkban megadott összegeket, akkor
ezt a sportfejlesztési program szöveges részében szükséges jelezni, amely szakmailag külön elbírálásra
kerül.
Erőnléti edzők Tao támogatás terhére történő elszámolása U9-U12 korosztályig és/vagy országos
bajnokságban nem versenyző sportszervezetek részére nem támogatott utánpótlás-nevelési feladatok
ellátása jogcímen. Sportszervezetenként legfeljebb egy fő erőnléti edző bérének elszámolása
támogatott.
Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása jogcímen sportmenedzser, elnök, ügyvezető elszámolása egyik
korosztályban sem támogatott.
Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása jogcímen szakmai vezetést ellátó személy kizárólag akadémiai
akkreditációval rendelkező sportszervezetek, valamint olyan sportszervezetek részére támogatható,
ahol az országos bajnokságban versenyeztetett csapatok száma minimum 10 csapat.
Szakosztályvezetői pozíció kizárólag több működő szakosztállyal rendelkező sportszervezetek részére
támogatható.
Valamennyi sportszervezet, amely ezen aljogcím keretében támogatást kíván felhasználni, elszámolni
külön adatszolgáltatásra kötelezett az alábbiak szerint.
 Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét, hogy az elszámolás elfogadásának feltétele, hogy a
sportszervezet 2020. január 8. napjáig az Elektronikus Kérelmi Rendszerben adatot
szolgáltasson az utánpótlás-nevelési feladatok ellátása jogcím, sportszakemberek személyi
jellegű ráfordításai aljogcím terhére foglalkoztatott sportszakemberek adatairól:
- munkakör megnevezése,
- név,
- születési idő,
- adóazonosító,
- végzettség benchmark szerinti besorolása,
- bajnokság, korosztály,
- havi bruttó bér/megbízási díj,
- munkaszerződés esetén munkaidő, megbízási jogviszony esetén átlagos
várható heti munkaidő,
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-

elszámolni kívánt időszak.

 A sportszervezet a sportszakemberekre vonatkozóan az adatszolgáltatást az elszámolás
benyújtásával egyidejűleg az Elektronikus Kérelmi Rendszeren keresztül köteles megismételni.
 Azon sportszervezetekre, amelyek nem rendelkeznek a fent megjelölt határidőig jóváhagyott
sportfejlesztési programmal, nem vonatkozik az adatszolgáltatási kötelezettség. A jóváhagyást
követően azonban kérjük az adatszolgáltatás mihamarabbi megtételét.
 A sportszakemberekről történő adatszolgáltatás az elszámolhatóság feltétele.
Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása jogcímen, sportszakemberek személyi jellegű ráfordítása aljogcímen
kizárólag a következő munkakörök támogatottak:
 szakmai igazgató, szakmai igazgató-helyettes,
 szakágvezető,
 szakosztályvezető,
 szakmai vezető
 vezetőedző, edző, másodedző, erőnléti edző,
 masszőr (kizárólag akadémia esetén),
 technikai vezető,
 sportszervező, sportmunkatárs,
 vezető orvos (kizárólag akadémia esetén),
 tudományos munkatárs (kizárólag akadémia esetén),
 sportpszichológus (kizárólag akadémia esetén),
 kiválasztásért felelős személy (kizárólag akadémia esetén),
 elemző munkatárs (kizárólag akadémia esetén),
 fizioterapeuta (kizárólag akadémia esetén),
 gyógytornász (kizárólag akadémia esetén).
A fentiekben fel nem sorolt sportszakemberekhez köthető munkakörök a személyi jellegű ráfordítás jogcímen
számolhatóak el, a jelen dokumentum vonatkozó részében foglaltak szerint.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a tervezés során vegyék figyelembe, hogy az alábbi munkakörök esetében az
elszámolás elfogadásának feltétele a pozíciónak megfelelő végzettség/képzettség fennállása és igazolása.
Igazolt végzettséghez kötött pozíciók:
 vezetőedző, edző, másodedző, erőnléti edző,
 masszőr,
 vezető orvos/csapatorvos/sportorvos,
 kiválasztásért felelős személy,
 elemző munkatárs,
 pszichológus,
 fizioterapeuta,
 gyógytornász,
 tudományos munkatárs,
 szakmai vezetést ellátó személy (szakmai igazgató vagy szakmai igazgató-helyettes vagy szakágvezető
vagy szakmai vezető).

Az edzők (vezetőedző, edző, másodedző, erőnléti edző), a kiválasztásért felelős személy, az elemző munkatárs,
és a szakmai vezetést ellátó személy esetében az elszámolás elfogadásának feltétele - a pozíciónak megfelelő
végzettség/képzettség fennállása és igazolása mellett – az, hogy az elszámolással érintett személy az MKOSZ
edzői nyilvántartásában is szerepeljen. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nevezett pozíciókhoz kapcsolódó
bérköltséget abban az esetben számolhatja el a sportszervezet a támogatási időszak kezdetétől (2019. július 1jétől), amennyiben az érintett sportszakember edzői kártyája 2019. december 31-ig kiállításra kerül.
Amennyiben az edzői kártya 2019. december 31-ét követően kerül kiállításra, akkor az érintett sportszakember
bérköltségét az edzői kártya kiállításának dátumától áll módjában a sportszervezetnek elszámolni.
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Az edzők maximálisan elszámolható bérköltségét a már megszerzett végzettségük határozza meg. Azon
edzőként tevékenykedő, az MKOSZ edzői nyilvántartásában szereplő sportszakemberek, akiknek az edzői
szakképesítésének megszerzése folyamatban van (hallgatói jogviszonya van), és a megszerzendő végzettsége
lesz az első kosárlabda sport vonatkozású sportszakmai végzettsége a benchmarkban – adott bajnoki osztály,
korosztály, valamint munkakör alapján - meghatározott legalacsonyabb végzettséghez kapcsolódó bér jelenti a
sportszakember után maximálisan elszámolható bruttó bért.
Belföldi kiküldetési rendelvény elszámolása kizárólag személyi jellegű ráfordítások jogcímen, előzetes (a
sportfejlesztési programban történt) jóváhagyás esetén lehetséges. Indokolt esetben kivételt képez ez alól
versenyre/mérkőzésre történő személyszállítás céljából megvalósuló, kiküldetési rendelvényen elszámolni
kívánt utazás, amely utánpótlás-nevelési feladatok ellátása jogcímen, személyszállítás költségei aljogcímen
számolható el.
Amennyiben a foglalkoztatott sportszakember bérének elszámolása a 2018/2019-es támogatási időszak
meghosszabbított időszakában is tervezett, abban az esetben a sportszakember 2018/2019-es
meghosszabbított időszakban elszámolni kívánt, valamint a sportszakember 2019/2020-as normál támogatási
időszakban elszámolni kívánt adott hónapra vonatkozó bruttó munkadíjának, illetve megbízási díjának
összeszámított értéke nem lehet magasabb a benchmarkban meghatározott értéknél.
Az elszámolás során a benchmarkban meghatározottaktól eltérni kizárólag az MKOSZ előzetes (a sportfejlesztési
programban történt) jóváhagyása esetén lehetséges. Amennyiben a sportfejlesztési program jóváhagyását
követően derül ki az elszámolni kívánt sportszakemberek kapcsán a benchmarktól való eltérés, akkor az a
jogszabály szerinti módosítási kérelem benyújtásával kezelendő.
A sportfelszerelés, sporteszköz beszerzése aljogcím esetén a sportszervezetek a jóváhagyott támogatást (a hozzá
tartozó önerővel) a Benchmarkban meghatározott egyes tételek és hozzájuk tartozó költségek – ahol ez
feltüntetésre kerül mennyiségi egységek (pl. darabszám) – figyelembevételével tervezhetik, számolhatják el. A
Benchmarkban meghatározott tételek esetén az összegektől, mennyiségektől való eltérés az elszámolás során
nem megengedett.
A Benchmarkban nem szereplő sportfelszerelések, sporteszközök szakmai indokok alapján, egyedileg kerülnek
elbírálásra.
Azon sportszervezetek számára, amelyek esetében a sportfelszerelés, sporteszköz beszerzése aljogcímen
jóváhagyott beruházási érték nem haladja meg a 2.000.000,- forintot, jelen aljogcímen kizárólag az alábbi
sporteszközök, valamint sportfelszerelések beszerzése tervezhető és számolható el (legfeljebb a benchmarkban
meghatározott összegben, valamint darabszámban): kosárlabda cipő, jelzőtrikó, kosárlabda mez/nadrág
garnitúra, melegítő alsó/felső, bemelegítő mez, edző vagy bemelegítő póló, kosárlabda, labdapumpa, háló,
kosárgyűrű, palánk.
A gyógyszerek, táplálék-kiegészítők, diagnosztikai eszközök és mérések aljogcím vonatkozásában az alábbiak
irányadóak:
Diagnosztikai eszközök beszerzése, valamint diagnosztikai mérések lefolytatása kizárólag akadémiai
akkreditációval rendelkező sportszervezetek, valamint a Szakmai és Utánpótlás Bizottság által meghatározott
kiemelt képzőműhelyek részére támogatható.
Gyógyszer és táplálék-kiegészítő beszerzése esetében kizárólag a Benchmarkban meghatározott tételek
tervezhetőek, számolhatóak el. Diagnosztikai eszköz beszerzése esetén a tételes bemutatás és költségvetés,
valamint indoklás alapján szakmai indokok figyelembevételével, egyedileg kerülnek elbírálásra a kérelmek.
Diagnosztikai mérések esetén a Benchmarkban meghatározott összeg tervezhető és számolható el. A mérések
a kérelemben megadott paraméterek (a diagnosztikai mérés megnevezése, a pontos módszer/eszköz amivel
mérnek, hol fogják a mérést lefolytatni, a mért korosztály, valamint várható-e kontroll felmérés) alapján
egyedileg kerülnek elbírálásra.
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A táplálék-kiegészítők esetén kizárólag a korosztály szükségleteinek megfelelő termékek számolhatóak el.
Amennyiben az utánpótlás-nevelési feladatok ellátása jogcímen jóváhagyott beruházási érték nem haladja meg
a 10.000.000,- forintot, akkor a gyógyszerek, táplálék-kiegészítők beszerzésének költségei a jogcímen
jóváhagyott beruházási érték legfeljebb 5%-áig tervezhetők és számolhatók el. Az elszámolás során a nevezett
százalékos értéktől felfelé eltérni kizárólag az MKOSZ előzetes (a sportfejlesztési programban történt)
jóváhagyása esetén lehetséges.
A verseny, mérkőzés nevezési költsége aljogcím esetében az MKOSZ Díjfizetési szabályzatában meghatározottak
az irányadóak. Az MKOSZ Díjfizetési szabályzatában nem szereplő belföldi nevezési díjköltségek esetén a
mindenkori piaci ár értendő az adott költség vonatkozásában az elszámolható maximális költségként. Tervezett
külföldi tornákon való részvétel nevezési költsége esetén jelen dokumentum „külföldi programok (tornán való
részvétel/edzőtáborozás) költségeinek tervezése/elszámolhatósága” részben foglaltak az irányadóak.
A rendezéssel kapcsolatos költségek támogatása aljogcím esetében, bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök,
versenyfelügyelők rendelkezésre állásával összefüggésben a „Játékvezetők, ellenőrök, versenybírók, jegyzők és
időmérők költségtérítése” elnevezésű, az MKOSZ Elnöksége által elfogadott dokumentumban meghatározottak
az irányadóak. Az ott nem szereplő tételek esetén az elszámolhatóság feltétele, hogy a támogatott szervezet a
sportfejlesztési program megvalósítása során, a támogatási időszak alatt engedélyeztesse azt, a jóváhagyást
végző szervezettel. Az MKOSZ írásbeli engedélyének hiányában a költség elszámolása nem fogadható el.
Statisztikusi költségek, a mérkőzés megrendezéséhez kapcsolódó egészségügyi felügyeletet ellátó személyek,
díjazással kapcsolatos költségek (kizárólag a „klasszikus értelemben vett” díjak tervezhetőek, számolhatóak el,
érmek, serlegek, oklevelek, stb.) valamint a mérkőzés biztonságos megrendezéséhez kapcsolódó költségek
esetén nem szükséges az előzetes engedélyezés. A mindenkori piaci ár értendő az adott költség vonatkozásában
az elszámolható maximális költségként. Amennyiben rendezéssel kapcsolatos költségek támogatása aljogcímen
vendégcsapatok szállás/étkezés költségeinek elszámolása tervezett, akkor a jelen dokumentumban
felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
aljogcímen meghatározottak az irányadóak.
A versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának támogatása aljogcím esetében az MKOSZ Díjfizetési
szabályzatában meghatározottak az irányadóak. A Díjfizetési szabályzatban nem szereplő tételek esetén az
elszámolás elfogadásának feltétele, hogy a támogatott szervezet e felhasználást a sportfejlesztési program
megvalósítása során, a támogatási időszak alatt engedélyeztesse a jóváhagyást végző szervezettel. Az MKOSZ
írásbeli engedélyének hiányában a költség elszámolása nem fogadható el.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően az utánpótlás-korú sportolók leigazolási költsége
nem számolható el jelen aljogcímen, kizárólag versenyeztetés jogcím, igazolásból, átigazolásból a szövetség felé
befizetésre kerülő díj aljogcímen.
A személyszállítással kapcsolatos költségek támogatása aljogcím, esetén a támogatott szervezet a jóváhagyott
támogatást a Benchmarkban meghatározott egyes tételek és hozzájuk tartozó költségek – ahol ez feltüntetésre
kerül mennyiségi egységek – figyelembevételével tervezhetik, számolhatják el. A Benchmarkban meghatározott
tételek esetén az összegektől, mennyiségektől való eltérés az elszámolás során nem megengedett. Tervezett
külföldi programok személyszállítási költsége esetén jelen dokumentum „külföldi programok (tornán való
részvétel/edzőtáborozás) költségeinek tervezése/elszámolhatósága” részben foglaltak az irányadóak.
A korábban látvány-csapatsport támogatásból megvalósított autóbusz beszerzés esetén a gépjárműhöz
kapcsolódó, az autóbuszt vásárló sportszervezet által történő bérleti díj elszámolása nem támogatható.
A logisztikai feladatok ellátásával összefüggő támogatás aljogcím esetén a mindenkori piaci ár értendő az adott
költség vonatkozásában az elszámolható maximális költségként.
A sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja aljogcím esetén a támogatott szervezetek a jóváhagyott támogatást
a Benchmarkban meghatározott egyes tételek és hozzájuk tartozó költségek – ahol ez feltüntetésre kerül
mennyiségi egységek – figyelembevételével tervezhetik, számolhatják el. A Benchmarkban meghatározott
tételek esetén az összegektől, mennyiségektől való eltérés az elszámolás során nem megengedett.
A korábban látvány-csapatsport támogatásból megvalósított tárgyi eszköz beruházással érintett (új sportcélú
ingatlan építés) sportcélú ingatlanhoz kapcsolódó sportlétesítmény bérleti díja nem támogatható. A Tao
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támogatásból megvalósult tárgyi eszköz felújítás (már meglévő ingatlan felújítása) esetén sportlétesítmény
bérleti díja az ellenőrző szervezet előzetes, egyedi engedélye alapján számolható el. Az erre vonatkozó kérelem
formanyomtatványa megtalálható a www.hunbasket.hu/tao/2019 honlapon. A kérelmeket a
taoengedelyezes@hunbasket.hu email címre küldött elektronikus levélben lehet az MKOSZ-hez eljuttatni.
A felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
aljogcím esetén a támogatott szervezetek a jóváhagyott támogatást a Benchmarkban meghatározott egyes
tételek és hozzájuk tartozó költségek – ahol ez feltüntetésre kerül mennyiségi egységek – figyelembevételével
tervezhetik, számolhatják el. A Benchmarkban meghatározott tételek esetén az összegektől, mennyiségektől
való eltérés az elszámolás során nem megengedett. Tervezett külföldi programok szállás és/vagy étkezés
költsége esetén jelen dokumentum „külföldi programok (tornán való részvétel/edzőtáborozás) költségeinek
tervezése/elszámolhatósága” részben foglaltak az irányadóak.
4. Versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása
E jogcímen a látvány-csapatsportok szakszövetsége által szervezett versenyrendszer valamely bajnoki
osztályában résztvevő, vagy arra indulási jogot szerzett, a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége
tagjaként működő amatőr sportszervezet által fizetett – a Rendeletben meghatározott – díjköltségek, kiadások
tervezhetőek.
Kizárólag az adott jogcímhez, aljogcímhez tartozó szöveges indoklás és támogatás összege meghatározandó a
kérelem benyújtásakor. Nem szükséges az egyes aljogcímen szereplő tételek és a hozzá kapcsolódó összegek
részletezése.
A jóváhagyható, illetve ez alapján elszámolható költségeket az MKOSZ Díjfizetési szabályzata, illetve a
„Játékvezetők, ellenőrök, versenybírók, jegyzők és időmérők költségtérítése” elnevezésű, az MKOSZ Elnöksége
által elfogadott dokumentumban foglaltak határozzák meg.
A versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása a szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak
csökkentésével a szakszövetségen keresztül, vagy önállóan történhet. Egy sportszervezet esetében kettős
finanszírozás nem támogatható.
A támogatott szervezet a jóváhagyástól a felhasználás során – a jogszabály szerinti módosítás eseteit leszámítva
– nem térhet el.
5. Képzéssel összefüggő feladatok támogatása jogcím
Kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő képzések – a szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához
illeszkedő, a szakszövetség Stv.-ben meghatározott képzési, továbbképzési feladatainak ellátása során a
szakszövetségnél, vagy a szakszövetség felkérése alapján a szakszövetség tagjaként működő, a képzést folytató
vagy abban részt vevő sportszervezetnél felmerülő, Rendeletben egyedileg meghatározott költségek, kiadások
tervezése és elszámolása – támogathatóak.
A jelen dokumentumban nem szereplő kérdések esetében – elsősorban, de nem kizárólagosan - a hivatkozott
jogszabályok, valamint az MKOSZ által kiadott Elszámolási útmutatóban foglaltak az irányadóak.
A támogatott szervezet a jóváhagyástól a felhasználás során – a jogszabály szerinti módosítás eseteit leszámítva
– nem térhet el.
6. Sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségei jogcím
A szakszövetség – a Rendelet 4. § (3a) bekezdésére hivatkozással – a sportági keretösszegre tekintettel jogosult
a jóváhagyás során meghatározni és érvényesíteni az értékelési elveket. Az MKOSZ döntésének értelmében,
kosárlabda sportágban a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségei támogatási jogcímen történő
igénybevétel a 2019/2020-as támogatási időszakban nem támogatott.

17

BENCHMARK
A sárga háttérszínnel jelölt egységárak az EMMI által meghatározott központi benchmarknak megfelelően
kerültek meghatározásra.

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím:
Tétel

Mértékegység

kabát

db

széldzseki

db

sapka

db

utazó póló

db

utazó melegítő

szett

Kosárállvány mobil, FIBA, palánkkal

db

Kosárlabda adogató gép

db

Kosárlabda védekező, lepattanó gép

db

Dobó segédeszköz "Gameshot Method" vagy
ezzel egyenértékű

db

Szenzoros labda

db

Fényképezőgép

db

Videokamera

db

Laptop

db

Táblagép

db

LED fal

db

Multifunkcionális nyomtató

db

Projektor

db

Edzőpadok

db

Erőkeret

db

Csiga/keresztcsiga

pár

Súlytárcsa

db

kettlebell

db

olimpiai rúd (10,15,20 kg)

db

Szobakerékpár/ spinning kerékpár

db

Futópad/ellipszis tréner/evezőgép

db

Edzés heveder állvány/kampó

db

Functional Training Board

db

Lebert Buddy System

db

Roler

db

gumiszíj

db

reakciós labda

db

Rapid fire training system

db

kulacs

db

U9-U11-U12

6 000 HUF
15 000 HUF
-

U14-U16

Korosztály
U18-U23 Egyéb felnőtt NBII, NBI/B

NBI/A

20 000 HUF
max 1/személy
15 000 HUF
max 1/személy
6 000 HUF
max 1/játékos
9 000 HUF
max 1/játékos
30 000 HUF
max 1/játékos
2 500 000 HUF
max 2/terem
5 800 000 HUF
max 1/sportszervezet
4 500 000 HUF
max 1/sportszervezet
950 000 HUF
max 1/sportszervezet
160 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben
120 000 HUF
max 1/sportszevezet, 3 évente, kizárólag legfelső bajnoki osztályban támogatott
100 000 HUF
max 1/sportszevezet, 3 évente, kizárólag legfelső bajnoki osztályban támogatott
200 000 HUF
max 1/sportszevezet, 2 évente
160 000 HUF
max 2/sportszervezet, évente
Méret, illetve ár alapján szakmailag indokolt mennyiségben és összegben.

-

150 000 HUF
max 1/sportszevezet, 2 évente
250 000 HUF
max 1/sportszevezet, 3 évente, kizárólag legfelső bajnoki osztályban támogatott
150 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben
400 000 HUF
max 1/sportszervezet
300 000 HUF
max 1/sportszervezet
11 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben
15 000 HUF
25 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben
70 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben
250 000 HUF
max 1/sportszervezet
1 500 000/1 200 000/250 000
max 1/sportszervezet
300 000 HUF
max 1/sportszervezet
45 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben
30 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben
10 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben
6 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben
3 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben
60 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben
2 000 HUF
max 1/játékos
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Tétel

Mértékegység

U9-U11-U12

U14-U16

Korosztály
U18-U23 Egyéb felnőtt NBII, NBI/B

taktikai tábla

db

stopperóra

db

bordásfal egyszakaszos

db

bordásfal kétszakaszos

db

fitness gumilabda

db

jóga matrac

db

Recoil

db

elasztikus ellenállás (öv, szíj)

db

pro abdominator

db

karizom gépek

db

vállizom gépek

db

mellizom gépek

db

hátizom gépek

db

has-derék gépek

db

combizom gépek

db

vádli gépek

db

állványok (súlyok)

db

Core-Tex RT

db

Vertec System

db

Just Jump System

db

Erőplató

db

Y Balance Test Kit

db

Flexibility Tester

db

Fotocellás mérőeszköz

db

Lézer Terápiás eszköz

db

Ultrahang Terápiás eszköz

db

Combo gép (diagnosztikai eszköz)

db

Orvosi és terápiás ágyak, masszázságy

db

Defibrillátor

db

Mobil EKG eszköz

db

Honlapfejlesztés

db

150 000 HUF/sportszervezet/támogatási időszak

Busz 8+1 személyes**

db

12 000 000 HUF

Busz 18+2 személyes**

db

30 000 000 HUF

*
**

NBI/A

11 000 HUF
max 1/edző
9 000 HUF
max 1/edző
25 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben
50 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben
6 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben
5 000 HUF
max 20/sportszervezet
20 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben
25 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben
12 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben
400 000 HUF
max 1/sportszervezet
400 000 HUF
max 1/sportszervezet
400 000 HUF
max 1/sportszervezet
500 000 HUF
max 1/sportszervezet
300 000 HUF
max 1/sportszervezet
500 000 HUF
max 1/sportszervezet
250 000 HUF
max 1/sportszervezet
60 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben
130 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben
200 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben
200 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben
3 500 000 HUF
max 1/sportszervezet
100 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben
50 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben
140 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben
1 500 000 HUF
max 1/sportszervezet
800 000 HUF
max 1/sportszervezet,
1 500 000 HUF
max 1/sportszervezet
250 000 HUF
max 1/sportszervezet,
600 000 HUF
max 1/sportszervezet
90 000 HUF
max 1/sportszervezet

Ügyvezetőnek, admnisztrációs személynek NEM elszámolható
Egy támogatási időszakban maximum: 2 db 8+1 személyes VAGY 1 db 8+1 személyes és 1 db 18+2 személyes.
Két egymást követő támogatási időszakban maximum: 2 db busz (2 db 8+1 személyes vagy 1 db 8+1 személyes
és 1 db 18+2 személyes)
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Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása jogcím
1. Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése aljogcím:
Tétel

Mértékegység

Sportzokni

pár

Kosárlabda cipő*

pár

papucs

pár

törölköző

db

futócipő

pár

sportmelltartó

db

jelzőtrikó

db

kifordítható jelzőtrikó

db

Kosárlabda mez/nadrág garn.

szett

Melegítő alsó/felső

szett

Bemelegítő mez (verseny)

db

edző vagy bemelegítő póló

db

edzőnadrág

db

Kosárlabda

db

SMR henger

db

zsámoly

db

medicin labda

db

sporttáska

db

hátizsák

db

gurulós sporttáska

db

labdatároló háló

db

labdatároló zsák

db

labdatartó kocsi

db

Labdatároló acélból 380 l-es

db

labdapumpa

db

kompresszor

db

edzésheveder

db

gumiszalag

db

bokarögzítő

pár

térdvédő

db

sport bója

szett

ugrálókötél

db

pulzusmérő óra

db

dynair párna

db

kézisúlyzó

pár

U9-U11-U12

U14-U16

Korosztály
U18-U23 Egyéb felnőtt NBII, NBI/B

NBI/A

1 600 HUF
2 000 HUF
2 500 HUF
3 000 HUF
4 000 HUF
4 000 HUF
max 4/játékos
max 2/játékos max 3/játékos
40 000 HUF
50 000 HUF
20 000 HUF
30 000 HUF
max 2/játékos (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
max 1/játékos
(edzőnek, szakmai stáb tagjainak 1 db számolható el - kizárólag tárgyi eszköz jogcímen!)
3 000 HUF
4 000 HUF
max 1/játékos (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
2 500 HUF
5 000 HUF
max 2/játékos (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
25 000 HUF
30 000 HUF
40 000 HUF
max 1/játékos (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
3 000 HUF
9 000 HUF
max 4/játékos (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz
max 1/játékos max 2/játékos
jogcímen)
3 000 HUF
max 1/játékos (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
4 000 HUF
max 1/játékos (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
12 000 HUF
22 000 HUF
max 2/játékos (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
15 000 HUF
30 000 HUF
max 1/játékos (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
(edzőnek, szakmai stáb tagjainak 1 db számolható el - kizárólag tárgyi eszköz jogcímen!)
6 000 HUF
12 000 HUF
max 1/játékos (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
4 000 HUF
6 000 HUF
max 3/játékos (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
(edzőnek, szakmai stáb tagjainak 1 db számolható el - kizárólag tárgyi eszköz jogcímen!)
7 000 HUF
max 3/játékos (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
20 000 HUF
30 000 HUF
13 000 HUF
max 1/játékos (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
5 000 HUF
max 2/csapat (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
15 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag
10 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag
9 000 HUF
15 000 HUF
max 1/játékos (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
8 000 HUF
max 1/játékos (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
25 000 HUF
max 1/játékos (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
2 000 HUF
max 1/csapat (nem utánpótlás-csapatnak kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
3 000 HUF
max 1/csapat (nem utánpótlás-csapatnak kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
22 000 HUF
max 1/csapat (nem utánpótlás-csapatnak kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
80 000 HUF
max 1/terem (nem utánpótlás-csapatnak kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
5 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben (nem utánpótlás-csapatnak kizárólag tárgyi eszköz
40 000 HUF
max 1/sportszervezet (nem utánpótlás-csapatnak kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
20 000 HUF
max 10/csapat (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
5 000 HUF
max 1/játékos (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
15 000 HUF
max 1/játékos (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
25 000 HUF
max 2/játékos (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
10 000 HUF
max 1/csapat (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
3 000 HUF
max 1/játékos (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
50 000 HUF
max 1/játékos (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
15 000 HUF
max 15/sportszervezet (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
20 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben (nem utánpótlás-korú
versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
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Tétel

Mértékegység

sportgát

db

koordinációs létra

db

sparrow bag

db

lábsúly

pár

Bordásfalra akasztható palánktartó szerkezet
palánkkal

db

Kosárállvány, fali fix, palánk nélkül

db

Kosárállvány, fali oldalra hajtható, palánk nélkül

db

Háló

db

plexi palánk (180x105cm)

db

fa palánk (180x105cm)

db

streetball palánk (120x90cm)

db

Verseny kosárgyűrű, rugós FIBA szabvány

db

Mobil eredményjelző

db

U9-U11-U12

U14-U16

Korosztály
U18-U23 Egyéb felnőtt NBII, NBI/B

NBI/A

3 000 HUF
max 15/sportszervezet (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
15 000 HUF
max 1/csapat (nem utánpótlás-csapatnak kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
18 000 HUF
max 10/sportszervezet (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
3 000 HUF
max 1/játékos (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
50 000 HUF
max 6/terem (terem méretétől függően, nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
100 000 HUF
max 2/terem (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
100 000 HUF
max 2/terem (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
4 000 HUF
max 2/terem (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
150 000 HUF
max 2/terem (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
50 000 HUF
max 2/terem (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
35 000 HUF
max 2/terem (nem utánpótlás-korú versenyzőnek kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)
50 000 HUF
max 2/terem
1 000 000 HUF
max 1/terem (nem utánpótlás-csapatnak kizárólag tárgyi eszköz jogcímen)

* Ügyvezetőnek, adminisztrációs személynek NEM elszámolható!

2. Gyógyszerek, táplálék-kiegészítők, diagnosztikai eszközök beszerzése és diagnosztikai mérések
aljogcím:
Az alábbi gyógyszerek, táplálék-kiegészítők beszerzése támogatott:
jégzselé, hűsítő krémek
fájdalomcsillapító krémek, tabletták
véralvadás gátló krémek, tabletták
duzzanat kezelésére krémek, tabletták
rugalmas pólya
bemelegítő krémek
gyulladáscsökkentők
izomfáradságra való, regeneráló krémek, tabletták
rándulás, ficam, zúzódás kezelésére való krémek, tabletták
ízületi, izomfájdalmakra alkalmazható készítmények
izomgörcsök elleni tabletták
vitaminok, ásványi anyagok, fehérjekészítmények
horzsolások, sebek ellátására való készítmények
izotóniás italok, italporok
sebtapasz, tape, szivacs
masszírozó krémek
porcképző táplálék kiegészítők

A gyógyszerek, táplálék-kiegészítők beszerzése esetén a mindenkori piaci ár értendő az adott
gyógyszerre/táplálék kiegészítőre maximálisan elszámolható költségként.
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Az alábbi diagnosztikai eszközök beszerzése támogatott:
Vertec System

db

Just Jump System

db

Erőplató

db

Y Balance Test Kit

db

Flexibility Tester

db

Fotocellás mérőeszköz

db

Lézer Terápiás eszköz

db

Ultrahang Terápiás eszköz

db

Combo gép (diagnosztikai eszköz)

db

Orvosi és terápiás ágyak, masszázságy

db

200 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben
200 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben
3 500 000 HUF
max 1/sportszervezet
100 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben
50 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben
140 000 HUF
nincs mennyiségi korlát, szakmailag indokolt mennyiségben
1 500 000 HUF
max 1/sportszervezet
800 000 HUF
max 1/sportszervezet,
1 500 000 HUF
max 1/sportszervezet
250 000 HUF
max 1/sportszervezet,

A gyógyszer, táplálék kiegészítő, diagnosztikai eszköz és mérés aljogcímen a diagnosztikai mérések maximálisan
elszámolható költsége 32.000,- forint/fő/mérés.
3. Személyszállítással kapcsolatos költségek aljogcím:

Személyszállítás
Vonat
Busz bérlése 20 főig (Ft/km)
Busz bérlése 21 főtől (Ft/km)
Busz bérlése 20 főig (Ft/óra)
Busz bérlése 21 főtől (Ft/óra)
Busz 20 főig (250 km-nél rövidebb utaknál átalánydíj)
Busz 21 főtől (250 km-nél rövidebb utaknál átalánydíj)

Bruttó összeg
MÁV díjszabás szerint
318 HUF
445 HUF
5 500 HUF
6 500 HUF
25 000 HUF
30 000 HUF

Az árak hazai és külföldi utazásokra egyaránt értendőek.
Az elszámolási útmutatóban, és jelen dokumentumban foglaltak szerint a mindenkor hatályos jogszabályok
alapján a személygépkocsival mérkőzésre/versenyre történő személyszállítás is elszámolható kiküldetési
rendelvénnyel.
Repülőjegyek elszámolhatóságával kapcsolatban előzetesen kérje az MKOSZ szakmai állásfoglalását.
4. Nevezési költségek aljogcím:
A verseny, mérkőzés nevezési költsége aljogcím esetében az MKOSZ Díjfizetési szabályzatában meghatározottak
az irányadóak. Az MKOSZ Díjfizetési szabályzatában nem szereplő belföldi nevezési díjköltségek esetén a
mindenkori piaci ár értendő az adott költség vonatkozásában elszámolható maximális költségként.
5. Rendezési költségek aljogcím:
A rendezéssel kapcsolatos költségek támogatása aljogcím esetében, bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök,
versenyfelügyelők rendelkezésre állásával összefüggésben a „Játékvezetők, ellenőrök, versenybírók, jegyzők és
időmérők költségtérítése” elnevezésű, az MKOSZ Elnöksége által elfogadott dokumentumban meghatározottak
az irányadóak. Az ott nem szereplő tételek esetén az elszámolhatóság feltétele, hogy a támogatott szervezet a
felhasználást a sportfejlesztési program megvalósítása során, a támogatási időszak alatt engedélyeztesse a
jóváhagyást végző szervezettel. Az ez irányú kérelmeket a taoengedelyezes@hunbasket.hu email címre küldött
elektronikus levélben lehet az MKOSZ-hez eljuttatni. Az MKOSZ írásbeli engedélyének hiányában a költség
elszámolása nem fogadható el. Statisztikusi költségek, a mérkőzés megrendezéséhez kapcsolódó egészségügyi
felügyeletet ellátó személyek, díjazással kapcsolatos költségek (kizárólag a „klasszikus értelemben vett” díjak
tervezhetőek és számolhatóak el, érmek, serlegek, oklevelek, stb.) valamint a mérkőzés biztonságos
megrendezéséhez kapcsolódó költségek esetén nem szükséges az előzetes engedélyezés. A mindenkori piaci ár
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értendő az adott költség vonatkozásában az elszámolható maximális költségként. Amennyiben rendezéssel
kapcsolatos költségek támogatása aljogcímen vendégcsapatok szállása/étkezés költségének elszámolása
tervezett, akkor a jelen dokumentumban felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül
összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímen meghatározottak az irányadóak.
6. Versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának költségei aljogcím:
A versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának támogatása aljogcím esetében az MKOSZ Díjfizetési
szabályzatában meghatározottak az irányadóak. A Díjfizetési szabályzatban nem szereplő tételek esetén az
elszámolás elfogadásának feltétele, hogy a támogatott szervezet e felhasználást a sportfejlesztési program
megvalósítása során, a támogatási időszak alatt engedélyeztesse a jóváhagyást végző szervezettel. Az ez irányú
kérelmeket a taoengedelyezes@hunbasket.hu email címre küldött elektronikus levélben lehet az MKOSZ-hez
eljuttatni. Az MKOSZ írásbeli engedélyének hiányában a költség elszámolása nem fogadható el.
7. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja aljogcím:
Létesítménybérlés
Tornaterem (nincs szabályos méretű pálya)
Tornaterem (nem szabályos méretű, de a Technikai Bizottság által MKOSZ hivatalos utánpótlás
mérkőzés megrendezésére jóváhagyott pálya)**
Tornaterem (van szabályos méretű, hitelesített kosárlabda pálya)**
Sportcsarnok (500 fő alatti néző férőhely)**
Sportcsarnok ( 500 – 1000 fő közötti néző férőhely)**
Sportcsarnok (1000 néző férőhely felett) – edzésekre**
Sportcsarnok (1000 néző férőhely felett) – mérkőzésekre**
Sportcsarnok – MKOSZ központi edzőtábor - Székesfehérvár

Bruttó összeg (Ft/óra)
8 250 HUF
11 000 HUF
16 500 HUF
19 250 HUF
24 750 HUF
24 750 HUF
38 500 HUF
19 250 HUF

** A különböző sportlétesítmények besorolása a pályahitelesítési jegyzőkönyv alapján történik.
Budapesti létesítmények esetében a fent meghatározott összegek 1,1-es szorzószámmal kalkulált összege jelenti
az adott létesítmény bérlése kapcsán tervezhető és elszámolható maximális összeget.
8. Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés
költsége aljogcím:

Szállás és étkezés

Bruttó összeg

12 500 HUF
Szállás (fő/éj)*
2 000 HUF
Reggeli (fő/alkalom)*
3 000 HUF
Főétkezések (ebéd, vacsora) – (fő/alkalom)*
20 000 HUF
Szállás teljes ellátással (fő/nap) – edzőtábor*
2 000 HUF
Hidegcsomag (adag)*
* A szállás és étkezés költségek hazai viszonylatban érvényesek, külföldi szakmai programok esetén a költségek
egyedileg kerülnek elbírálásra!
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9. Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcím:
Edzőkre vonatkozóan:
Korosztály

Megyei/területi bajnokság
testnevelő tanár

Képzettség

sportoktató
sportedző
szakedző (bsc), felsőfokú szakirányú továbbképzés
szakedző (msc okleveles)

edző
edző
másodedző
edző
másodedző
edző
másodedző
edző
másodedző

U9, MEFOB,
Diákolimpia,
egyéni képzés
69 000 HUF
69 000 HUF

80 500 HUF
80 500 HUF

69 000 HUF

103 500 HUF

97 750 HUF

138 000 HUF

103 500 HUF

149 500 HUF

U11, U12

U14, U16, U18

92 000 HUF
63 250 HUF
115 000 HUF
74 750 HUF
161 000 HUF
97 750 HUF
172 500 HUF
115 000 HUF

Korosztály

Országos bajnokság
testnevelő tanár

Képzettség

sportoktató
sportedző
szakedző (bsc), felsőfokú szakirányú továbbképzés
szakedző (msc okleveles)

edző
edző
másodedző
edző
másodedző
edző
másodedző
edző
másodedző

U9, MEFOB,
Diákolimpia,
egyéni képzés
172 500 HUF
172 500 HUF

247 250 HUF
253 000 HUF

172 500 HUF

276 000 HUF

195 500 HUF

345 000 HUF

195 500 HUF

414 000 HUF

U11, U12

U14, U16, U18

U20/U23

276 000 HUF
172 500 HUF
299 000 HUF
178 250 HUF
419 750 HUF
253 000 HUF
494 500 HUF
299 000 HUF

322 000 HUF
189 750 HUF
345 000 HUF
207 000 HUF
483 000 HUF
287 500 HUF
575 000 HUF
345 000 HUF

Erőnléti edzőkre vonatkozóan:

az erőnléti edzőként elszámolni kívánt
sportszakember képzettsége
atléta sportedzői végzettség
testnevelő tanári végzettség
humán kineziológia BSc + kosárlabda sportedző
humán kineziológia MSc
kosárlabda szakedzői végzettség
atléta szakedzői végzettség

Korosztály
U14, U16, U18
U20/U23
299 000 HUF
345 000 HUF
345 000 HUF
391 000 HUF
402 500 HUF
448 500 HUF
402 500 HUF
448 500 HUF
419 750 HUF
483 000 HUF
419 750 HUF
483 000 HUF

Az „egyéb végzettséggel” rendelkező erőnléti edzők bérköltségei kizárólag személyi jellegű ráfordítások
jogcímen számolható el, a sportfejlesztési programban történt előzetes jóváhagyást követően.
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EGYÉB SPORTSZAKEMBEREK
technikai vezető
utánpótlás korosztályban

400 000 HUF

1-10 utánpótlás csapatig maximum 1 fő, 10 utánpótlás csapat felett
maximum 2 fő technikai vezető

szakosztályvezető
utánpótlás korosztályban

Maximum 1 fő.
Megyei bajnokságban
Országos bajnokságban

175 000 HUF
400 000 HUF

szakmai igazgató vagy szakmai igazgató-helyettes vagy szakágvezető vagy szakmai vezető
Kizárólag akkreditált akadémiák, valamint olyan sportszervezetek
részére támogatható a munkakör (1 fő), ahol az országos
utánpótlás korosztályban
690 000 HUF
bajnokságban versenyeztetett csapatok száma minimum 10
utánpótlás csapat. (20 utánpótlás csapat felett maximum 2 fő).

utánpótlás korosztályban

sportszervező/sportmunkatárs
maximum 3 fő a csapatok létszámától függően (1-5 csapat esetén 1
287 500 HUF
fő, 6-10 csapat esetén 2 fő, 10 csapat felett 3 fő)
vezető orvos/csapatorvos/sportorvos

kizárólag akadémia

maximum 1 fő
Elfogadható végzettség: sportorvos

345 000 HUF
tudományos munkatárs

kizárólag akadémia

345 000 HUF

maximum 1 fő
Elfogadható végzettség: sporttudományokkal összefüggő Msc

pszichológus
kizárólag akadémia

345 000 HUF

maximum 1 fő
Elfogadható végzettség: sportpszichológus

kiválasztásért felelős személy

kizárólag akadémia

maximum 1 fő
Elfogadható végzettség: szakedző (bsc)/felsőfokú szakirányú továbbképzés vagy
szakedző (msc okleveles)
szakedző (bsc), felsőfokú szakirányú továbbképzés
419 750 HUF
szakedző (msc okleveles)
494 500 HUF

elemző munkatárs (edzés/mérkőzés/felmérések elemzésére)
maximum 1 fő
kizárólag akadémia
345 000 HUF
Elfogadható végzettség: minimum szakedző (bsc)
gyúró/masszőr
kizárólag akadémia

230 000 HUF

maximum 1 fő
Elfogadható végzettség: sportmasszőr.

fizioterapeuta
kizárólag akadémia

230 000 HUF
400 000 HUF

maximum 1 fő
középfokú szakirányú végzettség esetén
felsőfokú szakirányú végzettség esetén

gyógytornász
kizárólag akadémia

400 000 HUF

maximum 1 fő
felsőfokú szakirányú végzettség

10. Logisztikai költségek aljogcím:
A logisztikai feladatok ellátásával összefüggő támogatás aljogcím esetén a mindenkori piaci ár értendő az adott
költség vonatkozásában az elszámolható maximális költségként.
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