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A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2)
bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének,
valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján
meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3)
bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kérelmező (székhelye: 4400
Nyíregyháza, Géza utca 8-16., adószáma: 21064467-2-15, képviselője: Kósa Árpád) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának
szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre
álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben

jóváhagyom:

Támogatás jogcíme
Közvetlen
támogatás
összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

hatósági díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Elszámolandó
összeg

Személyi jellegű
ráfordítások

7 503 960 Ft 154 721 Ft 77 360 Ft 7 736 041 Ft 7 736 041 Ft 15 394 722 Ft

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(előfinanszírozott nem
ingatlan)

5 895 302 Ft 121 553 Ft 60 776 Ft 6 077 631 Ft 2 604 699 Ft 8 621 554 Ft

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(előfinanszírozott
ingatlan)

104 117 841 Ft 2 146 760 Ft 1 073 380 Ft 107 337 981 Ft 46 001 992 Ft 152 266 593 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

65 015 468 Ft 1 340 525 Ft 670 263 Ft 67 026 256 Ft 7 447 362 Ft 73 803 355 Ft

Összesen: 182 532 571 Ft 3 763 559 Ft 1 881 779 Ft 188 177 909 Ft 63 790 094 Ft 250 086 224 Ft

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelmet az alábbi táblázatban szereplő jogcímek és összegek vonatkozásában

elutasítom:



 
Közvetlen
támogatás
összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

hatósági díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Elszámolandó
összeg

Személyi jellegű
ráfordítások

4 502 376 Ft 92 832 Ft 46 417 Ft 4 641 624 Ft 4 641 624 Ft 9 236 832 Ft

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(előfinanszírozott nem
ingatlan)

5 895 302 Ft 121 552 Ft 60 777 Ft 6 077 629 Ft 2 604 698 Ft 8 621 552 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

25 934 740 Ft 534 737 Ft 267 368 Ft 26 736 845 Ft 2 970 760 Ft 29 440 237 Ft

Összesen: 36 332 418 Ft 749 121 Ft 374 562 Ft 37 456 098 Ft 10 217 082 Ft 47 298 621 Ft

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Kérelmező a határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc
napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági
felülvizsgálatát a fenti ügyszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MKOSZ-hez benyújtott
keresetlevélben kérheti.

A Kérelmező 55 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MKOSZ 10300002-20316431-70143285 számú fizetési számlájára.

I N D O K O L Á S

A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére
jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –,
annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.

A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2016.05.02. napján - benyújtotta. A
közigazgatási hatósági eljárás 2016.05.03. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program
részben megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési
programjának szakmai tartalmát– a 2016/17-os támogatási időszak tekintetében – a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program személyi jellegű ráfordítás jogcímmel kapcsolatban a következő megállapításokat teszem:

Az MKOSZ vonatkozó stratégiája alapján a(z) főkönyvelő megnevezésű projektelem nem támogatható;
Az MKOSZ vonatkozó stratégiája alapján a(z) pénztáros megnevezésű projektelem nem támogatható;
A(z) gazdasági igazgató megnevezésű projektelem az MKOSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 3 481 218 Ft-ban került jóváhagyásra;

ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 50%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési
programjának személyi jellegű ráfordítás jogcím alá betervezett költségét 4 641 624 Ft támogatási összeggel 7 736 041 Ft összegre csökkentettem.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:

A(z) Opel Vivaro kisbusz vásárlása megnevezésű projektelem az MKOSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 6 077 631 Ft-ban került
jóváhagyásra;

ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési
programjának előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 6 077 629 Ft támogatási összeggel 6 077 631 Ft
összegre csökkentettem.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:

A(z) Togu tűszelepes pumpa projektelem az alábbi indok miatt elutasításra került. A 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet alapján, az utánpótlás-
nevelési feladatok támogatási jogcímére betervezett eszközbeszerzést, figyelemmel arra, hogy ezen az aljogcímen - sportszakmai támogatása
esetén - kizárólag az edzésen, versenyen, mérkőzésen, a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósításában érintett utánpótlás-korú
sportolók által használt sportfelszerelés, sporteszköz beszerzésére fordított összeg hagyható jóvá, elutasítottam.
A(z) ProfiGymMat projektelem az alábbi indok miatt elutasításra került. Az MKOSZ kérelemben megjelölt korosztályra tekintettel - az
utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcím, sportfelszerelés, sporteszköz beszerzés aljogcímen - a sportfelszerelés, sporteszköz



beszerzését Kérelmező vonatkozásában sportszakmailag nem támogatja, ezért a kérelmet ezen alábbi tétel(ek)re elutasítottam.
A(z) Flexi-Bar projektelem az alábbi indok miatt elutasításra került. Az MKOSZ kérelemben megjelölt korosztályra tekintettel - az utánpótlás-
nevelési feladatok támogatási jogcím, sportfelszerelés, sporteszköz beszerzés aljogcímen - a sportfelszerelés, sporteszköz beszerzését
Kérelmező vonatkozásában sportszakmailag nem támogatja, ezért a kérelmet ezen alábbi tétel(ek)re elutasítottam.
A(z) KEISER Leg Press projektelem az alábbi indok miatt elutasításra került. Az MKOSZ kérelemben megjelölt korosztályra tekintettel - az
utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcím, sportfelszerelés, sporteszköz beszerzés aljogcímen - a sportfelszerelés, sporteszköz
beszerzését Kérelmező vonatkozásában sportszakmailag nem támogatja, ezért a kérelmet ezen alábbi tétel(ek)re elutasítottam.
A(z) KEISER funkcional trener projektelem az alábbi indok miatt elutasításra került. Az MKOSZ kérelemben megjelölt korosztályra tekintettel -
az utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcím, sportfelszerelés, sporteszköz beszerzés aljogcímen - a sportfelszerelés, sporteszköz
beszerzését Kérelmező vonatkozásában sportszakmailag nem támogatja, ezért a kérelmet ezen alábbi tétel(ek)re elutasítottam.
A(z) Keiser Total Bady Traner projektelem az alábbi indok miatt elutasításra került. Az MKOSZ kérelemben megjelölt korosztályra tekintettel -
az utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcím, sportfelszerelés, sporteszköz beszerzés aljogcímen - a sportfelszerelés, sporteszköz
beszerzését Kérelmező vonatkozásában sportszakmailag nem támogatja, ezért a kérelmet ezen alábbi tétel(ek)re elutasítottam.
A(z) Keiser kompressor small projektelem az alábbi indok miatt elutasításra került. Az MKOSZ kérelemben megjelölt korosztályra tekintettel -
az utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcím, sportfelszerelés, sporteszköz beszerzés aljogcímen - a sportfelszerelés, sporteszköz
beszerzését Kérelmező vonatkozásában sportszakmailag nem támogatja, ezért a kérelmet ezen alábbi tétel(ek)re elutasítottam.
A(z) Keiser display projektelem az alábbi indok miatt elutasításra került. Az MKOSZ kérelemben megjelölt korosztályra tekintettel - az
utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcím, sportfelszerelés, sporteszköz beszerzés aljogcímen - a sportfelszerelés, sporteszköz
beszerzését Kérelmező vonatkozásában sportszakmailag nem támogatja, ezért a kérelmet ezen alábbi tétel(ek)re elutasítottam.
A(z) Keiser Chip projektelem az alábbi indok miatt elutasításra került. Az MKOSZ kérelemben megjelölt korosztályra tekintettel - az utánpótlás-
nevelési feladatok támogatási jogcím, sportfelszerelés, sporteszköz beszerzés aljogcímen - a sportfelszerelés, sporteszköz beszerzését
Kérelmező vonatkozásában sportszakmailag nem támogatja, ezért a kérelmet ezen alábbi tétel(ek)re elutasítottam.
A(z) melegítő megnevezésű projektelem az MKOSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 693 731 Ft-ban került jóváhagyásra;
A(z) Táplálék kiegészítő projektelem az alábbi indok miatt elutasításra került. Az MKOSZ kérelemben megjelölt korosztályra tekintettel - az
utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcím, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímen - a Tálálék kiegészítő beszerzését
Kérelmező vonatkozásában sportszakmailag nem támogatja, ezért a kérelmet ezen alábbi tétel(ek)re elutasítottam.
A(z) Sportáplálkozási felmérés, teljesítmény diagnosztika projektelem az alábbi indok miatt elutasításra került. Az MKOSZ kérelemben
megjelölt korosztályra tekintettel - az utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcím, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímen - a
Sporttáplálkozási felmérés, teljesítmény diagnosztika projektelemet Kérelmező vonatkozásában sportszakmailag nem támogatja, ezért a
kérelmet ezen alábbi tétel(ek)re elutasítottam.
A(z) tape 4 cm megnevezésű projektelem az MKOSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 277 492 Ft-ban került jóváhagyásra;
A(z) masszőr krém megnevezésű projektelem az MKOSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 184 995 Ft-ban került jóváhagyásra;
A(z) Bakosi Béla projektelem az alábbi indok miatt elutasításra került. Az MKOSZ kérelemben megjelölt korosztályra tekintettel - az utánpótlás-
nevelési feladatok támogatási jogcím, sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímen - a Bakosi Béla foglalkoztatását Kérelmező
vonatkozásában sportszakmailag nem támogatja, ezért a kérelmet ezen alábbi tétel(ek)re elutasítottam.
A(z) Horváth Bernadett projektelem az alábbi indok miatt elutasításra került. Az MKOSZ kérelemben megjelölt korosztályra tekintettel - az
utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcím, sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímen - Horváth Bernadett
foglalkoztatását Kérelmező vonatkozásában sportszakmailag nem támogatja, ezért a kérelmet ezen alábbi tétel(ek)re elutasítottam.
A(z) Gombkötő Norbert megnevezésű projektelem az MKOSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 621 583 Ft-ban került jóváhagyásra;
A(z) Rendezési, felkészítési, képzési költségek megnevezésű projektelem az MKOSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 1 387 461 Ft-ban
került jóváhagyásra;
A(z) Személyszállítási költségek megnevezésű projektelem az MKOSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 7 399 794 Ft-ban került
jóváhagyásra;
A(z) Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége megnevezésű projektelem
az MKOSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 4 624 872 Ft-ban került jóváhagyásra;

ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési
programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alá betervezett költségét 26 736 845 Ft támogatási összeggel 67 026 256 Ft
összegre csökkentettem.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma illeszkedik az MKOSZ kosárlabda stratégiai fejlesztési koncepciójához.

Felhívjuk a figyelmet, hogy sportszervezetek a jogszabályi feltételek fennállása esetén kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
előírásai szerinti eljárást lefolytatni a sportfejlesztési program megvalósításával összefüggésben.

Határozatom a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C §-án, a látvány-csapatsport támogatását biztosító
támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § alapul.

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő
sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és (2) bekezdése alapján a Kérelmezőnek 55 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési
kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített.

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak
költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni. A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen
határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhasználásának a Kormányrendeletben foglaltak, és az MKOSZ Elnökségének értékelési elveivel
összhangban kell történnie. A támogatás felhasználásáról történő elszámolás ellenőrzésére az elszámolási elvek figyelembe vételével kerül sor.



Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. tv. 22/C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §-
ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg.

A fellebbezési jogot a Ket. 100. § (1) bekezdése, valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (4) bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálat
lehetőségét a Ket. 109. § (1) – (3) bekezdése határozza meg.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Budapest, 2016.10.12.

 
Szalay Ferenc

Elnök

A határozatot kapják:
1. Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2. Irattár
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