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Az MKOSZ Elnöksége által – tárgyi eszköz / beruházásokra és létesítményfejlesztésre vonatkozó – értékelési szabályok 
 
 

Az MKOSZ Elnöksége a látvány-csapatsportágak támogatási rendszerében az MKOSZ-hez benyújtott, 2012/13-as bajnoki szezonra 
vonatkozó sportfejlesztési programok elbírálása során alkalmazandó értékelési szabályokat a látvány-csapatsport támogatások 

szabályozásairól szóló 107/2011 (06.30.) számú kormányrendelet 10. §-ával összhangban az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Általános szabályként: egy adott támogatási időszakban a kosárlabda sportág rendelkezésére álló támogatási keretösszeg 33%-a 
fordítható létesítményfejlesztési és létesítési beruházások támogatására, de erre a célra sportszervezetenként legfeljebb 300 millió 

Ft támogatási összeg adható támogatási időszakonként! 
 

Egyéb értékelési elvek: 
 

 korábban is sportcélra működtetett ingatlan vásárlása, megszerzése nem támogatandó, hiszen ezzel nem növeljük az ország 
területén használható sportcélú objektumok számát, kivéve azt az esetet, amikor a sportcélú ingatlant megszerző 

sportszervezet jelentős felújítást, bővítő beruházást hajt végre az ingatlanon vagy a megszerzés által bármely módon a 
sportcélú hasznosítás hatékonyságát igazoltan növeli, 

 korábban nem sportcélra használt ingatlan (pl. telek) vásárlása, megszerzése kizárólag abban az esetben támogatandó, ha 
más módon nem biztosítható a sportszakmai célok elérése, 

 a kosárlabdához közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszköznek elsősorban a következő objektumokat, berendezéseket tekintjük: 
pálya és tartozékai (világítás, parketta, fixen telepített eredményjelző, kijelző-ledfal, videobíró eszközrendszer), valamint 

öltöző, lelátó, konditerem, gyúrószoba, továbbá sportfelszerelés, palánk, palánktartó szerkezet, gyűrű, háló, labda, 
hordozható számítógép, televízió, projektor, DVD, kamera, fényképezőgép, sérülés-prevenciós és rehabilitációt segítő orvosi 

eszközök, kosárlabdázók szállítását szolgáló autóbusz, mosó- és szárítógép. A hatósági engedély köteles beruházások 
esetén a használatbavételi, működési engedély kiadásához szükséges elemek (parkoló, vizes blokk stb.) az engedély 
kiadásához szükséges mértékig, továbbá a rendeltetésszerű sportcélú használathoz szükséges elemek ugyancsak 

elszámolhatóak. 
 a beszerezni kívánt tárgyi eszköz beruházások nagyságrendjének és a kosárlabdázók létszámának összhangban kell lennie. 

A költségtakarékosság figyelembe vétele mellett, csak a kosárlabdázók létszámával arányos, hatékonyan kihasználható, 
színvonalas edzésmunkát, mérkőzések megrendezésére szolgáló és szállítást biztosító eszközök beszerzése, felújítása 

támogatható, 
 a beruházások vizsgálata során kiemelt figyelmet kell fordítani a földrajzi elhelyezkedésre, a nagyobb beruházások 

megvalósítási szándéka, a település és vonzáskörzete demográfiai jellemzőihez viszonyítottan aránytalanul nagy értékű 
beruházás nem támogatandó. 

 
A fenti kritériumoktól az MKOSZ Elnöksége kivételesen indokolt esetben eltérhet!  
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1. számú melléklet 
Egyes tárgyi eszközökre maximálisan elszámolható költségek felső határa 

 
 

Tétel megnevezése Bruttó beszerzési ár (Ft) 
Bordásfalra akasztható palánktartó szerkezet palánkkal db 50 000 

Kosárállvány, fali fix, palánk nélkül db 100 000 
Kosárállvány, fali oldalra hajtható, palánk nélkül db 100 000 

Kosárállvány mennyezetről motorikusan leereszthető, palánkkal db 1 500 000 
Kosárállvány mobil, FIBA, palánkkal db 2 500 000 

Verseny kosárgyűrű, rugós FIBA szabvány db 50 000 
Háló db 4 000 

Kosárlabda versenylabda, 6-os, 7-es db 30 000 
Labdatároló acélból 380 l-es db 80 000 

Mobil eredményjelző db 1 000 000 
Kosárlabda mez/nadrág garn. 20 000 

Melegítő alsó/felső garn. 30 000 
Kosárlabda cipő pár 40 000 

Bemelegítő mez (verseny) db 8 000 

Videokamera db 200 000 
Laptop db 300 000 

Mikrobusz 8+1 fő db 13 000 000 
 
 

A listában nem szereplő tárgyi eszközökre elszámolható költségek egyedileg kerülnek elbírálásra! 
  


