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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) Műegyetemi Atlétikai és Football Club kérelmező (székhelye: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.,
adószáma: 19805755-1-43, képviselője: Bretz Gyula) (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

4 403 997 Ft 90 804 Ft 45 402 Ft 4 540 203 Ft 4 540 203 Ft 9 035 004 Ft

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(előfinanszírozott nem
ingatlan)

1 357 654 Ft 27 993 Ft 13 996 Ft 1 399 643 Ft 599 847 Ft 1 985 494 Ft

Utánpóltlás-nevelés
feladatainak ellátása

63 326 747 Ft 1 305 706 Ft 652 853 Ft 65 285 306 Ft 7 253 923 Ft 71 886 376 Ft

Versenyeztetés 986 947 Ft 20 349 Ft 10 175 Ft 1 017 471 Ft 113 052 Ft 1 120 348 Ft

Összesen: 70 075 345 Ft 1 444 852 Ft 722 426 Ft 72 242 623 Ft 12 507 025 Ft 84 027 222 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

Utánpóltlás-nevelés
feladatainak ellátása

14 624 769 Ft 301 542 Ft 150 771 Ft 15 077 082 Ft 1 675 231 Ft 16 601 542 Ft

Összesen: 14 624 769 Ft 301 542 Ft 150 771 Ft 15 077 082 Ft 1 675 231 Ft 16 601 542 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 45 000 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 - 2015.04.23. napján - benyújtotta. A
közigazgatási hatósági eljárás 2015.04.24. 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 utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:

A(z) Gabányi László Sportcsarnok 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 4 273 381 Ft-ra csökkentettem.
A(z) Grosics Gyula Sport Általános Iskola 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 976 773 Ft-ra csökkentettem.
A(z) Tüskecsarnok 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 832 477 Ft-ra csökkentettem.
A(z) Őrmezei Általános Iskola 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 4 558 273 Ft-ra csökkentettem.
A(z) Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége projektelem az alábbi indok
miatt csökkentésre került. Az MKOSZ által hivatalból rendelkezésre álló, játékengedéllyel rendelkező játékosok száma és a tervezett
felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége alapján, az utánpótlás-nevelési
feladatok támogatási jogcímre betervezett, felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés
költsége projektelem vonatkozásában a támogatási összeget 3 699 897 Ft-ra csökkentettem.
A(z) Személyszállítási költségek projektelem az alábbi indok miatt csökkentésre került. Az MKOSZ által hivatalból rendelkezésre álló,
játékengedéllyel rendelkező játékosok száma és a tervezett személyszállítási költségek alapján, továbbá a Kérelmező elmúlt támogatási
időszakokban jóváhagyott sportfejlesztési programjának figyelembevételével, az utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcímre
betervezett, személyszállítási költségek projektelem vonatkozásában a támogatási összeget 924 974 Ft-ra csökkentettem,

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 15 077 082 Ft támogatási összeggel 65 285 306 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 45 000 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, 2015.08.25.

 
Szalay Ferenc

elnök



A határozatot kapják:
1. Műegyetemi Atlétikai és Football Club
2. Irattár
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