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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) Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány kérelmező (székhelye: 7624 Pécs Boszorkány 2/C,
adószáma: 18223897-2-02, képviselője: Rátgéber László) (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

3 751 980 Ft 77 360 Ft 38 680 Ft 3 868 020 Ft 3 868 020 Ft 7 697 360 Ft

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(előfinanszírozott nem
ingatlan)

802 568 Ft 0 Ft 8 107 Ft 810 675 Ft 347 432 Ft 1 150 000 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

177 655 840 Ft 3 663 007 Ft 1 831 504 Ft 183 150 351 Ft 20 350 039 Ft 201 668 886 Ft

Versenyeztetés 448 612 Ft 9 250 Ft 4 625 Ft 462 487 Ft 51 387 Ft 509 249 Ft

Összesen: 182 659 000 Ft 3 749 617 Ft 1 882 916 Ft 188 291 533 Ft 24 616 878 Ft 211 025 495 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

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(előfinanszírozott nem
ingatlan)

36 150 453 Ft 0 Ft 365 156 Ft 36 515 609 Ft 15 649 547 Ft 51 800 000 Ft

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(előfinanszírozott
ingatlan)

6 588 866 Ft 135 853 Ft 67 926 Ft 6 792 646 Ft 2 911 134 Ft 9 635 853 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

90 948 117 Ft 1 875 219 Ft 937 609 Ft 93 760 946 Ft 10 417 883 Ft 103 241 219 Ft

Összesen: 133 687 436 Ft 2 011 072 Ft 1 370 691 Ft 137 069 201 Ft 28 978 564 Ft 164 677 072 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 50 000 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 - 2015.04.29. napján - benyújtotta. A
közigazgatási hatósági eljárás 2015.04.30. 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 2015/16-os támogatási időszak tekintetében – a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.

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

Az MKOSZ vonatkozó stratégiája alapján a(z) 18 2 fős busz megnevezésű projektelem nem támogatható;
Az MKOSZ vonatkozó stratégiája alapján a(z) 8 1 fős busz megnevezésű projektelem nem támogatható;
Az MKOSZ vonatkozó stratégiája alapján a(z) Kondicionáló (futópad) megnevezésű projektelem nem támogatható;
Az MKOSZ vonatkozó stratégiája alapján a(z) Kondicionáló (lépcsőző) megnevezésű projektelem nem támogatható;
Az MKOSZ vonatkozó stratégiája alapján a(z) KOndicionáló (Spinning kerékpár) megnevezésű projektelem nem támogatható;

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 36 515 609 Ft támogatási összeggel 810 675 Ft
összegre csökkentettem.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program előfinanszírozott ingatlan beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem: Hatóságom hiánypótlási felhívása ellenére nem csatolta az alábbi dokumentumokat: az építeni, felújítani kívánt II. sz.
gyakorlóiskola megnevezésű projektelem megvalósítását jóváhagyó elvi építési engedélyt az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozatával
vagy a jogerős építési engedélyt vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt
beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles; az építeni, felújítani kívánt II. sz. gyakorlóiskola megnevezésű projektelem kapcsán a
beruházást érintő - nem saját tulajdonú - sportcélú ingatlan használati jogcímét, illetve annak használati jogát igazoló irat másolati példányát; az
építeni, felújítani kívánt II. sz. gyakorlóiskola megnevezésű projektelemmel érintett ingatlan 3 hónapnál nem régebbi tulajdonilapmásolatának eredeti
példányát vagy másolatát; az építeni, felújítani kívánt II. sz. gyakorlóiskola megnevezésű projektelemmel érintett ingatlan tulajdonosának a
beruházás megvalósításához valamint az ahhoz kapcsolódó - Magyar Állam javára, a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belüli -
jelzálog bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozatát;
az építeni, felújítani kívánt II. sz. gyakorlóiskola tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók, továbbá a megvalósítani kívánt projektelemek
műszaki tartalmának részletes kifejtését; az építeni, felújítani kívánt II. sz. gyakorlóiskola megnevezésű projektelemmel érintett ingatlan
beruházásának megvalósulásához
szükséges önrész rendelkezésére állását bizonyító nyilatkozatot/letéti számla kivonatát; az építeni, felújítani kívánt II. sz. gyakorló iskola
megnevezésű projektelemmel érintett ingatlan beruházás finanszírozási terve és forrása, az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források,
az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága, a
beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve és a műszaki tartalom részletes szöveges kifejtése
dokumentumokat; így hatóságom nem tudta megállapítani a támogatási igények megalapozottságát, ezért a Kérelmét ezen támogatások kapcsán
elutasítom;

ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési
programjának előfinanszírozott ingatlan beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 6 792 646 Ft támogatási összeggel 0 Ft összegre
csökkentettem.

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

A(z) Kosárlabda dobógép 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) Kondicionáló, erősítő eszközök 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) Kondicionáló, egykezes erősítők 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) Erősitő kiegészítők (gumikötél) 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) Erősítő kiegészítők (medicinlabda) 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) Erősítő kiegészítő (bakasúlyzó) 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 2 774 923 Ft-ban került jóváhagyásra;
A(z) Kosárlabda cipő megnevezésű projektelem az MKOSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 1 849 949 Ft-ban került jóváhagyásra;
A(z) Jelzőtrikó megnevezésű projektelem az MKOSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 184 995 Ft-ban került jóváhagyásra;
A(z) Edzőtrikó megnevezésű projektelem az MKOSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 739 979 Ft-ban került jóváhagyásra;
A(z) Kosárlabda verseny megnevezésű projektelem az MKOSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 1 387 461 Ft-ban került jóváhagyásra;
A(z) Kosárháló megnevezésű projektelem az MKOSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 73 998 Ft-ban került jóváhagyásra;
A(z) Kosárpalánk megnevezésű projektelem az MKOSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 184 995 Ft-ban került jóváhagyásra;
A(z) Kosárgyűrű megnevezésű projektelem az MKOSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 184 995 Ft-ban került jóváhagyásra;
A(z) Háló megnevezésű projektelem az MKOSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 44 399 Ft-ban került jóváhagyásra;
A(z) Sportdiagnosztikai eszköz projektelem az alábbi indok miatt elutasításra került. Az MKOSZ kérelemben megjelölt korosztályra tekintettel -
az utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcím, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése aljogcímen - a sportdiagnosztikai eszköz
beszerzését Kérelmező vonatkozásában sportszakmailag nem támogatja, ezért a kérelmet ezen alábbi tétel(ek)re elutasítottam.
A(z) Pulzusmérő projektelem az alábbi indok miatt elutasításra került. Az MKOSZ kérelemben megjelölt korosztályra tekintettel - az utánpótlás-
nevelési feladatok támogatási jogcím, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése aljogcímen - a pulzusmérő beszerzését Kérelmező
vonatkozásában sportszakmailag nem támogatja, ezért a kérelmet ezen alábbi tétel(ek)re elutasítottam.
A(z) Polar óra projektelem az alábbi indok miatt elutasításra került. Az MKOSZ kérelemben megjelölt korosztályra tekintettel - az utánpótlás-
nevelési feladatok támogatási jogcím, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése aljogcímen - a polar óra beszerzését Kérelmező
vonatkozásában sportszakmailag nem támogatja, ezért a kérelmet ezen alábbi tétel(ek)re elutasítottam.
A(z) Vitaminok, gyógyszerek megnevezésű projektelem az MKOSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 305 242 Ft-ban került jóváhagyásra;
A(z) Iskolai edzők 15 fő projektelem az alábbi indok miatt elutasításra került. Az MKOSZ kérelemben megjelölt korosztályra tekintettel - az
utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcím, sportszakemberek költségei aljogcímen - a meg nem nevezett 15 fő iskolai edző
foglalkoztatását Kérelmező vonatkozásában sportszakmailag nem támogatja, ezért a kérelmet ezen alábbi tétel(ek)re elutasítottam.
A(z) Iskolai Edzők 5 fő projektelem az alábbi indok miatt elutasításra került. Az MKOSZ kérelemben megjelölt korosztályra tekintettel - az
utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcím, sportszakemberek költségei aljogcímen - a meg nem nevezett 5 fő iskolai edző
foglalkoztatását Kérelmező vonatkozásában sportszakmailag nem támogatja, ezért a kérelmet ezen alábbi tétel(ek)re elutasítottam.
A(z) Miroslav Krleza Gimnázium projektelem az alábbi indok miatt csökkentésre került. Az MKOSZ által hivatalból rendelkezésre álló,
játékengedéllyel rendelkező játékosok száma és a tervezett teremhasználat alapján, az utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcímre
betervezett, sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának költsége vonatkozásában a támogatási összeget 1 109 969 Ft-ra csökkentettem.
A(z) Babits Mihály Gimnázium projektelem az alábbi indok miatt csökkentésre került. Az MKOSZ által hivatalból rendelkezésre álló,
játékengedéllyel rendelkező játékosok száma és a tervezett teremhasználat alapján, az utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcímre
betervezett, sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának költsége vonatkozásában a támogatási összeget 4 624 872 Ft-ra csökkentettem.
A(z) Budai Városkapu Központ projektelem az alábbi indok miatt csökkentésre került. Az MKOSZ által hivatalból rendelkezésre álló,
játékengedéllyel rendelkező játékosok száma és a tervezett teremhasználat alapján, az utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcímre
betervezett, sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának költsége vonatkozásában a támogatási összeget 2 219 938 Ft-ra csökkentettem.
A(z) TÁSI Pécs projektelem az alábbi indok miatt csökkentésre került. Az MKOSZ által hivatalból rendelkezésre álló, játékengedéllyel
rendelkező játékosok száma és a tervezett teremhasználat alapján, az utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcímre betervezett,
sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának költsége vonatkozásában a támogatási összeget 7 122 302 Ft-ra csökkentettem.
A(z) Pollack Mihály tornaterem projektelem az alábbi indok miatt csökkentésre került. Az MKOSZ által hivatalból rendelkezésre álló,
játékengedéllyel rendelkező játékosok száma és a tervezett teremhasználat alapján, az utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcímre
betervezett, sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának költsége vonatkozásában a támogatási összeget 3 329 908 Ft-ra csökkentettem.
A(z) Gandhi Gimnázium projektelem az alábbi indok miatt csökkentésre került. Az MKOSZ által hivatalból rendelkezésre álló, játékengedéllyel
rendelkező játékosok száma és a tervezett teremhasználat alapján, az utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcímre betervezett,
sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának költsége vonatkozásában a támogatási összeget 1 387 461 Ft-ra csökkentettem.
A(z) Személyszállítási költségek megnevezésű projektelem az MKOSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 20 811 922 Ft-ban került
jóváhagyásra;
A(z) Nevezési költségek megnevezésű projektelem az MKOSZ versenyrendszerébe benevezett csapatok száma alapján 277 492 Ft-ban került
jóváhagyásra;
A(z) Rendezési, felkészítési, képzési költségek megnevezésű projektelem az MKOSZ versenyrendszerébe benevezett csapatok száma
alapján 2 774 923 Ft-ban került jóváhagyásra;
A(z) Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei megnevezésű projektelem az MKOSZ versenyrendszerébe benevezett csapatok
száma alapján 693 731 Ft-ban került jóváhagyásra;
A(z) Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége megnevezésű projektelem
az MKOSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 21 274 409 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 93 760 946 Ft támogatási összeggel 183 150 351 Ft
összegre csökkentettem.

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

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 50 000 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, 2015.09.18.

 
Szalay Ferenc

elnök

A határozatot kapják:
1. Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány
2. Irattár
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