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97/2016.02.23. számú elnökségi határozat:
Az MKOSZ Elnöksége jóváhagyja a 2016/2017-es Tao támogatási időszakkal kapcsolatos benchmarkot, melynek értékei a
következők:
A tárgyi eszköz beruházás/felújítás jogcímen belül
az egyes tárgyi eszközökre maximálisan elszámolható költségek felső határa:
Tétel megnevezése
Bordásfalra akasztható palánktartó szerkezet palánkkal
Kosárállvány, fali fix, palánk nélkül
Kosárállvány, fali oldalra hajtható, palánk nélkül
Kosárállvány mennyezetről motorikusan leereszthető, palánkkal
Kosárállvány mobil, FIBA, palánkkal
Verseny kosárgyűrű, rugós FIBA szabvány
Háló
Kosárlabda versenylabda, 6-os, 7-es
Labdatároló acélból 380 l-es
Mobil eredményjelző
Kosárlabda mez/nadrág
Melegítő alsó/felső
Kosárlabda cipő
Bemelegítő mez (verseny)

db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
garn.
garn.
pár
db

Bruttó beszerzési ár (Ft)
50 000
100 000
100 000
1 500 000
2 500 000
50 000
4 000
30 000
80 000
1 000 000
22 000
30 000
40 000
12 000

Videokamera (Sportszervezetenként 1 db vásárolható)
db
200 000
Laptop (Sportszervezetenként 1 db vásárolható)
db
300 000
Mikrobusz 8+1 fő
db
12 000 000
Busz 18 + 2 fő
db
30 000 000
Diagnosztikai eszközök
db
1 000 000
A listában nem szereplő tárgyi eszközökre elszámolható költségek egyedileg kerülnek elbírálásra!
Megjegyzés:
*
Az utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcímen belül elszámolható költségek esetében is ezek az irányadó
értékek!
**
A 2016/17-es támogatási időszakban a tárgyi eszköz beruházás/felújítás jogcímen belül fényképezőgép, TV,
projektor, szkenner, nyomtató, multifunkcionális nyomtató, iratmegsemmisítő készülék, mosógép,
szárítógép, gőzvasaló beszerzése nem támogatható, mivel ezek nem illeszkednek az MKOSZ stratégiai
célkitűzéseihez.
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Az utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcímen belül
a rendezéssel, utazással, sportlétesítmény bérlésével kapcsolatosan elszámolható költségek felső határa:
Tétel megnevezése
Szállás (fő/éj)*
Reggeli (fő/alkalom)*
Főétkezések (ebéd, vacsora) – (fő/alkalom)*
Szállás teljes ellátással (fő/nap) – edzőtábor*
Szállás teljes ellátással (fő/nap) – MKOSZ központi edzőtábor Székesfehérvár*
Vonat
Busz bérlése 20 főig
Busz bérlése 21 fő felett
Busz 20 főig (250 km-nél rövidebb utaknál átalánydíj)
Busz 21 fő felett (250 km-nél rövidebb utaknál átalánydíj)

Bruttó ár (Ft)
12 500
2 000
4 000
15 000
21 000

km
km

MÁV díjszabás szerint
350
450
22 000
26 000

Tornaterem (nincs szabályos méretű pálya)
Tornaterem (nem szabályos méretű, de a Technikai Bizottság által MKOSZ
hivatalos utánpótlás mérkőzés megrendezésére jóváhagyott pálya)**
óra
Tornaterem (van szabályos méretű, hitelesített kosárlabda pálya)**
óra
Sportcsarnok (500 fő alatti néző férőhely)**
óra
Sportcsarnok ( 500 – 1000 fő közötti néző férőhely)**
óra
Sportcsarnok (1000 néző férőhely felett) – edzésekre**
óra
Sportcsarnok (1000 néző férőhely felett) – mérkőzésekre**
óra
Sportcsarnok – MKOSZ központi edzőtábor - Székesfehérvár
óra
A listában nem szereplő egyéb elszámolható költségek egyedileg kerülnek elbírálásra!

7 500
10 000
15 000
17 500
22 500
22 500
35 000
17 500

Megjegyzés:
*
A szállás és étkezés költségek hazai viszonylatban érvényesek, külföldi szakmai programok esetén a költségek
egyedileg kerülnek elbírálásra!
**
A különböző sportlétesítmények besorolása a pályahitelesítési jegyzőkönyv alapján történik.
***
A 2016/17-es támogatási időszakban az utánpótlás-nevelés feladatainak támogatása jogcímen belül orvosi
költségek (EKG, vizeletvizsgálat, szemvizsgálat stb.), széldzseki, kabát, futócipő, sapka, műsorfüzet,
strandbelépő, szabadidős tevékenységek költségei nem számolhatóak el. A széldzseki, kabát, futócipő és sapka
a tárgyi eszköz beruházás/felújítás jogcímen belül elszámolható.
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