
Szerződéskötés menete 

 

A 2017. évi sportágfejlesztési támogatás szerződéskötése az előző időszakokhoz hasonlóan 

elektronikus felületen keresztül történik. 

Az elektronikus felület felépítésében a tavalyival megegyező. A tartalmi változásokat a két új 

továbbadott projekt és az EMMI által megújított nyilatkozatok indokolják. 

Az elektronikus felületről részletes használati útmutató annak aktiválásakor elérhető lesz a honlapon 

(SFP  Szerződéskötés és elszámolás), de az aktiválásig a tervezhetőség érdekében a kitöltés menete: 

A felületen kitöltendő adatok, illetve a generálandó dokumentumok 

Kérelmező adatai oldal 

A felület a Kérelmező adatai oldallal indul (azon tagszervezeteink, akik az 2016. évben már részesültek 

támogatásban az adatai átmentésre kerülnek az új felületre, azonban mindenki nézze át az adatait és 

az esetleges változásokat rögzítse!) – Törvényszéki kivonattal/cégkivonattal megegyező adatok!  

- kérelmező szervezet teljes neve 

- kérelmező szervezet rövidített neve 

- adószám 

- cégjegyzékszám (sportvállalkozás esetén) / nyilvántartási szám (sportegyesület esetén) 

- bejegyző végzés száma 

- nyilvántartást vezető szerv neve 

- a hivatalos képviselő adatai 

o neve 

o tisztség (elnök/ügyvezető stb.) 

o telefonszám 

o e-mail cím 

- szervezet székhelye 

- szervezet levelezési címe 

- kérelmező részéről kijelölt szakmai és pénzügyi kapcsolattartó adatai 
o név 

o cím 

o telefonszám 

o e-mail cím 

- bankszámlaszámok (bankszámlaszám, bank neve és címe) 

o a felület ezen része egyben sorbanállási nyilatkozat is egyben, így azon szervezetek 

ahol több bankszámla van, első helyre azt a számlát írják, melyre a támogatás 

folyósítását kérik 

o a szervezet minden számlaszámát szükséges feltűntetni 

o ez alapján generálódik a banki felhatalmazó levél 

o a bankok megadott listából választhatók, az alábbi lista tartalmazza a jelenleg a 

rendszerben szereplő pénzintézeteket, így aki nem találja ebben a sajátját jelezze a 

sportagfejlesztes@hunfencing.hu email címen 

 

 

mailto:sportagfejlesztes@hunfencing.hu


 

Bank neve Bank elnevezése az online felületen Bank címe 

Agria Blapátfalva Takarékszövetkezet Eger Agria Blapátfalva Takarékszövetkezet Eger 3300 Eger Katona tér 7-9. 

AXA Bank Europe SA Magyarországi 
Fióktelepe 

AXA Bank Europe SA Magyarországi 
Fióktelepe 

1138 Budapest Váci út 135-
139. 

Budapest Bank Zrt. Budapest Bank - Budapest-Váci 1138 Budapest Váci út 193. 

Budapest Bank Zrt. Budapest Bank - Budapest-Heltai 
1039 Budapest Heltai Jenő 
tér 15. 

Budapest Bank Zrt. Budapest Bank – Budapest Rákosi 
1162 Budapest Rákosi út 
128. 

CIB Bank Zrt. CIB Bank - Budapest 
1027 Budapest Medve u. 4-
14. 

CIB Bank Zrt. CIB Bank - Szigetszentmiklós 
2310 Szigetszentmiklós 
Bajcsy-Zs. u. 1/a. 

Dunakanyar 
Takarékszövetkezet/Leányfalu Dunakanyar Takarékszövetkezet/Leányfalu 

2016 Leányfalu Móricz Zs.út 
128/a 

B3 Takarékszövetkezet Törökbálinti Fiók B3 - Törökbálint 
2045 Törökbálint Mukácsy 
M. utca 11. 

Erste Bank Hungary ZRT. Erste Bank Hungary ZRT. 
1138 Budapest Népfürdő 
u.24-26. 

FHB Bank Zrt. FHB Bank Zrt. 1082 Budapest Üllői út 48 

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet 
5900 Orosháza Thököly utca 
15. 

Hajdú Takarék Takarékszövetkezet Hajdú Takarék - Debrecen 
4026 Debrecen Bethlen utca 
10-12 A.I/6 

Hajdú Takarék Takarékszövetkezet Hajdú Takarék - Hajdúhadház 
4242 Hajdúhadház Bocskai 
tér 2/a. 

Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 8360 Keszthely Pethő utca 1 

K&H Bank Zrt. K&H Bank - Békéscsaba 
5600 Békéscsaba Szent 
István tér 5. 

K&H Bank Zrt. K&H Bank - Budapest-Lechner 
1095 Budapest Lechner 
Ödön fasor 9. 

K&H Bank Zrt. K&H Bank - Sárvár 9600 Sárvár Batthyány u.1-3 

K&H Bank Zrt. K&H Bank - Budapest-Arany 
1051 Budapest Arany J. u. 
20. 

MKB Bank Zrt. MKB Bank - Győr 
9021 Győr Bécsi kapu tér 
12. 

MKB Bank Zrt. MKB Bank - Gyula 5700 Gyula Vároház u.18. 

MKB Bank Zrt. MKB Bank - Budapest-Szent István 
1051 Budapest Szent István 
tér 11. 

MKB Bank Zrt. MKB Bank - Budapest - Váci 1056 Budapest Váci u. 38. 

Nagyréde és Vidéke Takarékszövetkezet Nagyréde és Vidéke - Nagyréde 3214 Nagyréde Fő út 7. 

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Nyúl és Vidéke - Győr 9022 Győr Schweidel u.11. 

OTP Bank Nyrt. OTP Bank - Budapest-Nádor 1051 Budapest Nádor u.16. 

OTP Bank Nyrt. OTP Bank - Budaörs 2040 Budaörs Sport út 2-4. 

OTP Bank Nyrt. OTP Bank - Gödöllő 
2100 Gödöllő Szabadság tér 
12-13. 



OTP Bank Nyrt. OTP Bank - Nagykanizsa 
8800 Nagykanizsa Deák tér 
15. 

OTP Bank Nyrt. OTP Bank - Tata 2890 Tata Ady E. út 1-3. 

OTP Bank Nyrt. OTP Bank - Pécs 7621 Pécs Rákóczi u 44. 

OTP Bank Nyrt. OTP Bank - Budapest-Király 1077 Budapest Király u. 49. 

OTP Bank Nyrt. OTP Bank - Budapest-Kőrösi 
1102 Budapest Kőrösi 
Csoma sétány 6. 

OTP Bank Nyrt. OTP Bank - Veresegyház 
2112 Veresegyház Szadai u. 
7. 

OTP Bank Nyrt. OTP Bank - Veszprém 
8200 Veszprém Budapest u. 
4. 

OTP Bank Nyrt. OTP Bank - Esztergom 
2500 Esztergom Rákoczi tér 
2-4 

OTP Bank Nyrt. OTP Bank - Vác 2600 Vác Széchenyi u. 1-3. 

OTP Bank Nyrt. OTP Bank - NyRt Dél-alföldi Régió Szolnok 5000 Szolnok Szapáry u. 31. 

OTP Bank Nyrt. OTP Bank - Budapest - Kossuth 
1211 Budapest Kossuth L. u. 
99. 

Pannon Takarékbank Zrt. Győri 
Kirendeltség Pannon Takarék – Győr 9022 Győr Árpád u. 25. 

Pátria Takarékszövetkezet Pátria - Budapest-Üllői 1181 Budapest Üllői u. 399. 

Pilisvörösvár és Vidéke 
Takarékszövetkezet Pilisvörösvár és Vidéke - Pilisvörösvár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 130. 

Pilisvörösvár és Vidéke 
Takarékszövetkezet Pilisvörösvár és Vidéke – Budakalász 

2011 Budakalász Petőfi S. 
tér 11/a. 

Raiffeisen Bank Zrt. Raiffeisen Bank - Budapest-Kossuth 
1211 Budapest Kossuth 
Lajos u 85. 

Raiffeisen Bank Zrt. Raiffeisen Bank - Szolnok 5000 Szolnok Szapáry u. 22. 

Raiffeisen Bank Zrt. Raiffeisen Bank - Budapest-Akadémia 
1054 Budapest Akadémia u. 
6. 

Savaria Takarékszövetkezet Savaria - Körmend 9900 Körmend Thököly út 1. 

Szabadszállás és Vidéke 
Takarékszövetkezet Kirendeltsége 3 

Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet 
- Kunszentmiklós 

6090 Kunszentmiklós Kálvin 
tér 11. 

Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 
Hódmezővásárhelyi kirendeltség 

Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 
Hódmezővásárhelyi - Hódmezővásárhely 

6800 Hódmezővásárhely 
Andrássy út 28. 

Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 
Szentes II. Kirendeltség 

Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 
Szentesi – Szentes 

6600 Szentes Apponyi tér 
12. 

Szentesi Hitelszövetkezet Szentesi Hitelszövetkezet 
6600 Szentes Apponyi tér 
12. 

Szigetvári Takarékszövetkezet Szigetvári Takarékszövetkezet – Szigetvár 7300 Komló Városház tér 5. 

UniCredit Bank Hungary Zrt. UniCredit Bank Hungary - Budapest-Váci 1139 Budapest Váci út 99. 

UniCredit Bank Hungary Zrt. UniCredit Bank Hungary - Budapest-István 1042 Budapest István út 10. 

UniCredit Bank Hungary Zrt. 
UniCredit Bank Hungary - Budapest-
Szabadság 

1054 Budapest Szabadság 
tér 5-6. 

Zalavölgye Takarékszövetkezet Zalavölgye - Zalaegerszeg 
8900 Zalaegerszeg Kovács 
Károly tér 1. 

 

 

 



Költségvetés oldal 

Pályázható felhasználási területek és a hozzájuk tartozó költségnemek táblázata a honlapon 

megtalálható (SFP  Szerződéskötés és elszámolás  Tervezhető felhasználási területek 

költségnemekkel) 

 

Generált költségvetés oldal 

Tájékoztató jellegű, összefoglaló oldal. Nincs kitöltendő adat 

 

Szakmai programok 

Műhelytámogatás 

- szakosztályi összetétel megadása (azon tagszervezeteink, akik az 2016. évben már részesültek 

támogatásban az adatai átmentésre kerülnek az új felületre, azonban mindenki nézze át az 

adatait és az esetleges változásokat rögzítse!) 

o ha egy pozíció nincs a szervezetben, akkor a beosztás alatti nem releváns négyzetet 

kell bepipálni (sort ne töröljenek (!), mert a fázis nem lesz véglegesíthető) 

- A szakosztályvezetés által meghatározott szakmai célkitűzések a versenysport (felnőtt és 

utánpótlás, a veterán és a szabadidős-sport területén  szöveges leírás 

- szakosztályban/egyesületben sportolók létszámának megadás korosztály és fegyvernem 

szerint 

3. Szakosztályban sportolók 
létszáma: 
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- a versenyzők által elért eredmény 2016 

o OB, EB, VB, Olimpia, egyéb  minden korosztály  táblázatos kitöltés 

http://hunfencing.hu/wp-content/uploads/2015/09/kibontott-k%C3%B6lts%C3%A9gterv.pdf
http://hunfencing.hu/wp-content/uploads/2015/09/kibontott-k%C3%B6lts%C3%A9gterv.pdf


- a műhelytámogatás felhasználási terve  szöveges kitöltés, költségtervvel legyen 

harmonizáló! 

 

Iskolai vívóprogram 

- iskolák alapadatainak megadása (azon tagszervezeteink, akik az 2016. évben már részesültek 

támogatásban az adatai átmentésre kerülnek az új felületre, azonban mindenki nézze át az 

adatait és az esetleges változásokat rögzítse!) 

o iskola neve és címe 

o igazgató neve, telefonszáma, email címe 

o az iskolában a vívás oktatást végző személy neve, telefonszáma, email címe, 

végzettsége, végzettséget igazoló dokumentum sorszáma/azonosító száma 

- vívásoktatás formájának megadása iskolánként 

o vívószakkör vagy testnevelés óra keretein belüli 

o oktatott fegyvernem 

o oktatás időpontja (pl.: Hétfő 16.30-18.00) 

o az iskolát az oktatás helye oszlop legördülő menüjéből lehet kiválasztani 

- oktatásban résztvevő diákok létszáma 

o iskola legördülő menüből kiválasztható 

o osztály kiválasztása legördülő menüből 

- iskolai program alapján nyújtott támogatás felhasználásának szakmai terve 

o annyi sort kell hozzáadni („új sor hozzáadása” gomb), amennyi iskola az első pontban 

megadásra került 

o iskola kiválasztása legördülő menüből 

o felhasználási terv szöveges megadása 

 

Fogyatékkal vívók versenyeztetése 

- vívók neve, kategória és fegyvernem megadása, edzők névsora (azon tagszervezeteink, akik az 

2016. évben már részesültek támogatásban az adatai átmentésre kerülnek az új felületre, 

azonban mindenki nézze át az adatait és az esetleges változásokat rögzítse!) 

- szakmai célkitűzések és a támogatás szakmai felhasználásának terve  mindkettő szöveges 

kitöltés 

 

SPORTXXI és Versenysport támogatás 

- szöveges szakmai program a támogatás felhasználásáról (költségtervvel harmonizáljon) 

 

 

 

 

 

 



Egyedi támogatás igénylő nyilatkozata 

A szerződés 3/a és 3/b melléklete. 

A nyilatkozatok pontjainak döntő többségénél egyértelmű a választandó opció, mivel a szerződéskötés 

alapfeltétele. E miatt a rendszer néhány nyilatkozati ponttól eltekintve automatikusan fogja generálni 

a mellékleteket (nyomtatási kép/nézet külön beépítésre kerül a felületen, így generálás előtt olvasható 

lesz a kitöltött nyilatkozat). 

Alább olvashatóak a nyilatkozat mintaszövegei, kékkel kiemelt részék opciói közül a felületen kell majd 

választani egy erre kialakított oldalon. 

3/a melléklet 4. pontjáról külön tájékoztató a honlapon. 

A támogatásban újonnan részesülő szervezetnek a 6. pontnál az a) opciót kell választaniuk. Mindenki 

más 6/b pont. 

3/a. sz. melléklet 

A Kedvezményezett 15/2012. (XI.13.) EMMI utasítással kiadott fejezeti kezelésű előirányzatok 

gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzata 9/3/a. szerinti nyilatkozata 

Az egyedi támogatás igénylőjének  

(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) 

NYILATKOZATA 

A támogatást igénylő adatai: 

név: …. 

székhely: … 

képviselő neve: … 

nyilvántartási szám: … 

nyilvántartást vezető szerv neve: … 

adószám: … 

Alulírott …………….(képviselő neve), mint a(z) …………………(szervezet neve), támogatást igénylő 

szervezet képviseletére jogosult személy a támogatást igénylő szervezet nevében az alábbiakról 

nyilatkozom: 

1. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet  

(a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés d) pontja alapján kijelentem, hogy az általam 

képviselt szervezet által az Emberi Erőforrások Minisztériumához (a továbbiakban: EMMI) 

…………………..-án 2017. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás tárgyában benyújtott 

kérelemhez kapcsolódóan az általam képviselt szervezet (a megfelelő kiválasztandó) 

 

a) megfelel (a megfelelő kiválasztandó) 

aa) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) 

bekezdés a) pontjában a rendezett munkaügyi kapcsolatok vonatkozásában 

meghatározott feltételeknek, 

ab) az Ávr. 82. § (1) bekezdés a-e) alpontjában és a (2) bekezdésében meghatározott – a 

rendezett munkaügyi kapcsolatok megsértését jelentő– kizáró okok az általam képviselt 

szervezet tekintetében nem állnak fenn  

ÉS ( ab1) vagy ab2) vagy ab3) eset kiválasztandó) 

 

ab1) az Ávr. szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 

adatait rendelkezésre bocsátja 



 

ab2) rendőrség, büntetés-végrehajtási szervezet, hivatásos katasztrófavédelmi szerv, 

polgári nemzetbiztonsági szolgálat esetében az Ávr. 82. § (5) bekezdés a) 

pontjában nevesített szerv részéről kiállított, a rendezett munkaügyi kapcsolatok 

feltételeinek teljesülésének megállapítása alapjául szolgáló igazolást legkésőbb 

a támogatás biztosítására irányuló jognyilatkozat kiadásának időpontjáig 

rendelkezésre bocsátja 

 

ab3) honvédelmi szervezetek esetében a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 

részéről kiállított, a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek 

teljesülésének megállapítása alapjául szolgáló igazolást legkésőbb a támogatás 

biztosítására irányuló jognyilatkozat kiadásának időpontjáig rendelkezésre 

bocsátja. 

 

VAGY 

 

b) az általam képviselt szervezet vonatkozásában az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye – munkavállaló 

foglalkoztatásának hiányában – nem értelmezhető; 

 

VAGY 

 

c) az általam képviselt szervezetre Magyarországon történő foglalkoztatás hiányában az Áht. 

50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelménye nem terjed ki; 

 

2.  
a) az Áht 50. § (1) bekezdés b) pontjában előírtak szerint nyilatkozom, hogy az általam 

képviselt szervezet eleget tett a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 

működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének. Az 

általam képviselt szervezet tekintetében elektronikus úton közzétett adatok elérhetősége a 

következő: 

   ………………………………………….(honlap címe) 

 VAGY (a megfelelő kiválasztandó) 

b) Az általam képviselt szervezet vonatkozásában a köztulajdonban álló gazdasági 

társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt 

közzétételi kötelezettség nem releváns. 

  

3. az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjában előírtak szerint nyilatkozom, hogy az általam képviselt 

szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja 

szerinti átlátható szervezetnek minősül;  
 

4.  
a) az Áht. 48/B. § (1) bekezdés a-e) alpontjában meghatározott – összeférhetetlenséget 

megalapozó – kizáró okok az általam képviselt szervezet tekintetében nem állnak fenn 

(jelen nyilatkozat 1. számú függeléke); 

 

VAGY (a megfelelő kiválasztandó) 



b) az Áht. 48/B. § (1) bekezdés a-e) alpontjában foglaltak valamelyike fennáll. (l. jelen 

nyilatkozat 1. számú függeléke) 

5. a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek; 

6.  

a) az általam képviselt szervezet támogatási igényt a jelen kérelemben foglalt tárgyban a 

kérelem benyújtását megelőző 5 évben, illetve azzal egyidejűleg nem nyújtott be; 

VAGY (a megfelelő kiválasztandó) 

b) az általam képviselt szervezet támogatási igényt a jelen kérelemben foglalt tárgyban a 

kérelem benyújtását megelőző 5 évben, illetve egyidejűleg az alábbiak szerint nyújtott be 

az EMMI illetve a jogelőd minisztériumok (Nemzeti Erőforrás Minisztériuma, Közigazgatási 

és Igazságügyi Minisztérium – egyházi, civil, nemzetiségi és társadalmi felzárkózásért 

felelős szakterület), valamint más szervezet (minisztérium illetve annak kezelő/lebonyolító 

szervezete, önkormányzat) részére:  

Támogató szervezet Dátum Igényelt összeg 

(Ft) 

Elnyert összeg (Ft) Elszámolt összeg (Ft) 

     

 

Amennyiben a nyilatkozattételt követően a jelen kérelemben foglalt tárgyban az általam képviselt 

szervezet az államháztartás központi alrendszeréből költségvetési támogatást nyer, az elnyert 

támogatásról 8 napon belül tájékoztatom a Magyar Vívó Szövetséget és az EMMI-t. 

7. az általam képviselt szervezet nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási 

eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás vagy 

adósságrendezési eljárás nincs folyamatban (külföldi igénylő esetén e tekintetben az igénylő 

saját joga alkalmazandó); 

 Amennyiben az általam képviselt szervezet ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indul vagy a 

helyzetben olyan változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti vagy 

lehetetlenné teszi, illetve az EMMI részéről történő egyoldalú felmondást teszi megalapozottá, 

akkor arról haladéktalanul tájékoztatom az EMMI-t. 

8. a költségvetési támogatás feltételeként (a megfelelő kiválasztandó) 

a) saját forrás nem került előírásra 
VAGY  

b) a kérelemben meghatározott feladat megvalósításához előírt saját forrás mértéke a feladat 
összköltségének arányában ………. %, azaz ........................ Ft, amellyel az általam képviselt 
szervezet rendelkezik 
ÉS (a megfelelő kiválasztandó) 

ba) az általam képviselt szervezet a b.) pontban meghatározott mértékű saját forrás 

rendelkezésre állását igazoló dokumentumot (a megfelelő kiválasztandó) 

ba1) helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás esetén a képviselő-

testületi, társulási tanácsi határozatát, vagy a képviselő-testület költségvetési 



rendeletbe, határozatba foglalt - a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó - 

felhatalmazása alapján a polgármester, nemzetiségi önkormányzat elnöke, 

illetve társulási tanács elnöke nyilatkozatát 

ba2) költségvetési szerv esetén a költségvetési szerv vezetőjének nyilatkozatát  

legkésőbb a támogatás biztosítására irányuló jognyilatkozat – különösen támogatói 

okirat, támogatási szerződés – kiadásának, megkötésének időpontjáig az EMMI-hez 

benyújtom; 

 

bb) a ba1) és ba2) pont alá nem tartozó esetben – büntetőjogi felelősségem tudatában 

az általam képviselt szerv nevében eljárva a saját forrás rendelkezésre állásáról a b.) 

pontban foglaltak szerint nyilatkozom. 

9. kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet részéről nem áll fenn harmadik személy 

irányába olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását 

meghiúsíthatja; 

10. (a megfelelő kiválasztandó) 

a) az általam képviselt szervezet vállalja az EMMI és az MVSZ, mint támogató által előírt 

biztosítékok rendelkezésre bocsátását – a b) alpontban meghatározott biztosítékmentesség 

kivételével – az EMMI és az MVSZ által meghatározott határidőig; 

VAGY  

b) az általam képviselt szervezet vonatkozásában az ba-be) pontokban meghatározott indok* 

alapján az EMMI és az MVSZ részéről történő biztosítékadási kötelezettségtől való eltekintését 

kérem  

(*a megfelelő kiválasztandó) 

ba) pozitív döntés esetében az általam képviselt szervezet részére megítélt költségvetési 

támogatás folyósítására a beszámoló elfogadását követően kerül sor; 

bb) a szervezeti jogállásomra (költségvetési szerv, egyházi jogi személy, szociális 

szövetkezet**) tekintettel (** megfelelő aláhúzandó);  

bc) a szervezeti jogállásomra (helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat) és a 

támogatandó feladat jellegére (teljes egészében a helyi önkormányzat kötelező feladata 

vagy önként vállalt helyi közfeladata, nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi feladata**) 

vagy annak eredményére tekintettel (a fejlesztés révén létrejövő vagyon a helyi 

önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat törzsvagyonává válik**) (** megfelelő 

aláhúzandó);  

bd) az igényelt költségvetési támogatás összegére (a támogatási kérelemben meghatározott 

feladat megvalósításához igényelt költségvetési támogatás összege < 20 millió forint vagy 

a projekt megvalósításához az általam képviselt szervezet javára igényelt költségvetési 

támogatás összege < 20 millió forint**) tekintettel (** megfelelő aláhúzandó);  



be) az általam képviselt határon túli szervezet részére költségvetési támogatás biztosítására az 

Ávr-ben és a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. 

(V.15.) 

Korm. rendeletben foglalt előírások figyelembe vételével kerül sor. 

VAGY  

c) az általam képviselt határon túli szervezet – a biztosítékmentesség kivételével – a biztosítékadási 

kötelezettségének az EMMI és MVSZ által meghatározott határidőig az alábbiak szerint tesz 

eleget  

(*a megfelelő kiválasztandó) 

ca) a megvalósítás időszakára vonatkozóan: az általam képviselt szervezet valamennyi, 

jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető fizetési számlájára vonatkozó, az 

EMMI és MVSZ javára szóló, Ávr. 84. § (2) bekezdés a.) pontja szerinti tartalommal és az 

ellenőrzési véghatáridővel kiállított felhatalmazó levél benyújtásával tesz eleget 

cb) zálogjog kikötése 

cc) garancia 

cd) kezesség 

ce) óvadék 

cf) egyéb, éspedig: ………………………………………..; 

 

11. a kérelemben foglalt cél (költségvetési támogatás) tekintetében az általam képviselt 

szervezetet 

(a megfelelő kiválasztandó) 

a) adólevonási jog megilleti, illetve az adóterhet másra áthárítja; 

b) adólevonási jog részben megilleti, illetve az adóterhet részben másra áthárítja;  

c) adólevonási jog nem illeti meg, és az adóterhet másra nem hárítja át; 

12.  

a.) kijelentem, hogy a kérelemben meghatározott tevékenység (a továbbiakban: támogatott 

tevékenység) megvalósításához hatósági engedély nem szükséges;  

VAGY (a megfelelő kiválasztandó) 

b) kijelentem, hogy a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött  

ÉS (a megfelelő kiválasztandó) 

ba) az általam képviselt szervezet a támogatott tevékenység megvalósításához szükséges 

hatósági engedélyekkel rendelkezik,  

bb) az általam képviselt szervezet kizárólag a támogatott tevékenység megkezdéséhez 

szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik (amennyiben bármely hatósági engedély a 

támogatott tevékenység egyes elemeinek megvalósítását követően szerezhető be). 

 Tudomásul veszem, hogy a további hatósági engedélyek meglétét az EMMI és MVSZ a 

támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámoló keretében ellenőrzi. 



13.  

a.) Kijelentem, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozás az általam képviselt 

szervezet részéről nem áll fenn és az általam képviselt szervezet szerepel a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban1 . Az általam képviselt szervezet tudomásul veszi, 

hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozásom esetén a sportról szóló 2004. évi 

I. törvény 57. § (1) bekezdés a.) pontja értelmében nem kerülhet megítélésre. (sportcélú 

támogatások esetében) 

VAGY (a megfelelő kiválasztandó) 

b.) Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet szerepel / nem szerepel (a megfelelő 

kiválasztandó) a köztartozásmentes adózói adatbázisban1. (nem sportcélú támogatások esetében) 

Egyidejűleg tudomásul veszem, hogy a megítélt és a szerződés alapján kiutalható támogatásból 

a köztartozás összegét az Áht. 51. § (2) pontja valamint az Ávr.) 90. § (1) bekezdése szerint a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatszolgáltatása alapján a Magyar Államkincstár visszatartja, és 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megfelelő bevételi számláján jóváírja. A visszatartás a 

Kedvezményezettnek a költségvetési támogatás érdekében a támogatási szerződésben vállalt 

kötelezettségeit – az Ávr. 90. § (4) bekezdése alapján – nem csökkenti, a visszatartott összeg a 

költségvetési támogatással történő elszámolás során a költségterv alapján felmerült 

költségként nem számolható el, kivéve ha a közfeladat ellátásának más módon vagy más 

szervezeti keretben történő hatékonyabb biztosítása érdekében az Országgyűlés, a Kormány 

vagy a miniszter hatáskörében hozott intézkedés végrehajtása azt kifejezetten szükségessé 

teszi. 

Továbbá tudomásul veszem, hogy ha az Áht. 51. § (3) bekezdése szerinti nem állami intézmény 

fenntartónak vagy az általa fenntartott intézménynek –a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

adatszolgáltatása alapján– köztartozása van, a Kincstár erről értesíti a költségvetési támogatást 

folyósító fejezetet irányító szerv vezetőjét. Ha a fejezetet irányító szerv vezetője úgy 

nyilatkozik, hogy a köztartozás levonása a nem állami intézmény fenntartója vagy az általa 

fenntartott intézmény közfeladatai ellátását súlyosan veszélyeztetné, a költségvetési 

támogatást a Kincstár a köztartozás levonása nélkül utalja át a Kedvezményezettnek. 

14. Az általam képviselt szervezet tudomásul veszi, hogy adószámát az EMMI és a Magyar 

Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése érdekében, illetve a köztartozás 

bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 

15. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam képviselt szervezetnek a Kincstár által működtetett 

monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, 

folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a 

közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás 

folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat 

Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában 

érintett szervek hozzáférjenek. 

                                                           
1 http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes 



16. az általam képviselt szervezetnek Magyarország felé lejárt és ki nem egyenlített adó-, járulék, 

vám- és illetéktartozása nincs (határon túli támogatást igénylő esetén); 

17. az általam képviselt szervezet tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és 

aláírása a támogatás nyújtásának feltétele 

18. az általam képviselt szervezet támogatói okirat alkalmazása esetében jelen nyilatkozat 

aláírásával vállalja, hogy az Ávr. 97. § (1) bekezdésében meghatározott körülmények 

bekövetkezését, annak tudomásomra jutásától számított nyolc napon belül az EMMI-nek és a 

Magyar Vívó Szövetségnek bejelenti.  

 

Kelt:………………., 20…... ……………. 

           ………………………………. 

képviselő aláírása 

 (ph.) 

Függelék:  

 NYILATKOZAT az államháztartásról szóló törvény szerinti összeférhetetlenség 

fennállásáról vagy hiányáról 
 

  

3/b. sz. melléklet  

Az egyedi támogatás igénylőjének/pályázónak 

(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) 

NYILATKOZATA 

A támogatást igénylő adatai: 

név:  

székhely:  

képviselő neve:  

nyilvántartási szám:  

nyilvántartást vezető szerv neve:  

adószám:  

 

Alulírott ……………………………..(képviselő neve), mint a(z)……………………………(szervezet neve) támogatást 

igénylő szervezet képviseletére jogosult személy a támogatást igénylő szervezet nevében az 

alábbiakról nyilatkozom: 

 

1.) (Kizárólag sportvállalkozás tölti ki!) Az általam képviselt sportvállalkozással szemben a bíróság 

nem rendelt el csődeljárást vagy a sportvállalkozás felszámolását, továbbá a sportvállalkozás nem áll 

végelszámolás vagy kényszer-végelszámolás alatt, 

VAGY 



az általam képviselt sportvállalkozással szemben a bíróság elrendelte a csődeljárást vagy a 

sportvállalkozás felszámolását, vagy a sportvállalkozás végelszámolás vagy kényszer-végelszámolás alatt 

áll. 

 

2.) (Kizárólag sportszövetség, sportköztestület, vagy sportegyesület tölti ki!) Az általam képviselt 

sportszövetség, sportköztestülettel, vagy sportegyesület működését a bíróság felfüggesztette, illetve a 

sportszövetség, a sportköztestület, vagy a sportegyesület megszüntetésére a Civil tv. szerint eljárás van 

folyamatban, 

VAGY 

Az általam képviselt sportszövetség,  sportköztestület, vagy sportegyesület működését a bíróság nem 

felfüggesztette fel, továbbá megszüntetésére a Civil tv. szerint eljárás nincs folyamatban. 

 

3.) (Kizárólag sportszövetség, sportköztestület, vagy sportegyesület tölti ki!) Az általam képviselt 

sportszövetséggel, sportköztestülettel, vagy sportegyesülettel szemben a Cstv. szerint a bíróság elrendelte 

a csődeljárást vagy a sportszövetség, a sportköztestület, illetve a sportegyesület felszámolását, 

VAGY  

az általam képviselt sportszövetséggel, sportköztestülettel, vagy sportegyesülettel szemben a Cstv. 

szerinti csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

 

4.) Az általam képviselt szervezet az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V.21.) 

Korm. rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz; 

 VAGY 

az általam képviselt szervezet  az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V.21.) Korm. 

rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti; 

VAGY  

az általam képviselt szervezetet  nem tartozik az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. 

(V.21.) Korm. rendelet hatálya alá. 

5.)  Az általam képviselt szervezet a doppingellenes tevékenység szabályairól 43/2011. (III. 23.) 

Korm. rendeletben előírt doppingellenes kötelezettségeinek eleget tesz; 

VAGY 

az általam képviselt szervezet a doppingellenes tevékenység szabályairól 43/2011. (III. 23.) Korm. 

rendeletben előírt doppingellenes kötelezettségeit nem teljesíti; 

VAGY 

az általam képviselt szervezet nem tartozik a doppingellenes tevékenység szabályairól 43/2011. (III. 23.) 

Korm. rendelet hatálya alá. 

 

6.) (Kizárólag sportszövetség tölti ki!) Az általam képviselt sportszövetség a sportról szóló 2004. évi 

I. törvényben (Stv.) és a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 

18.) Korm. rendeletben meghatározott képzéssel, szakképzéssel, továbbképzéssel összefüggő 

kötelezettségeinek eleget tesz; 

VAGY 

az általam képviselt sportszövetség az Stv.-ben és a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek 

jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendeletben meghatározott képzéssel, szakképzéssel, 

továbbképzéssel összefüggő kötelezettségeit nem teljesíti.  

 



7.) Az általam képviselt szervezet a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) 

Korm. rendeletben előírt, a sportrendezvények biztonságos lebonyolításával összefüggő 

kötelezettségeinek eleget tesz; 

VAGY 

az általam képviselt szervezet a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. 

rendeletben előírt, a sportrendezvények biztonságos lebonyolításával összefüggő kötelezettségeit nem 

teljesíti; 

VAGY 

az általam képviselt szervezet nem tartozik a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) 

Korm. rendelet hatálya alá. 

 

8.) (Kizárólag sportszövetség tölti ki!) Az általam képviselt sportszövetség a sportról szóló 2004. évi 

I. törvény (Stv.) 22. § (1) bek. e) pontja, valamint az 57. § (2) bekezdésének h) pontja alapján a sportágra 

vonatkozó stratégiai fejlesztési koncepcióval rendelkezik; 

VAGY   

  az általam képviselt sportszövetség az Stv. 22. § (1) bek. e) pontja, valamint az 57. § (2) bekezdésének h) 

pontja szerinti, a sportágra vonatkozó stratégiai fejlesztési koncepcióval nem rendelkezik. 

 

9.) Az általam képviselt szervezet a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás 

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének 

szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti támogatásból kizárás 

hatálya alatt nem áll, 

VAGY 

      Az általam képviselt szervezet a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás 

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének 

szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben  meghatározottak szerinti támogatásból kizárás 

hatálya alatt áll,  

     VAGY 

az általam képviselt szervezet nem tartozik a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási 

igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 

visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet hatálya alá. 

 

10.) (Kizárólag sportszövetség tölti ki!) Az általam képviselt sportszövetség az Stv. 57. § (5) 

bekezdésében előírt, – a működésével összefüggő, valamint szakmai feladatai ellátására vonatkozó 

következő évi szakmai tervének, valamint annak finanszírozási koncepciójának a sportköztestület részére 

történő megküldésére vonatkozó kötelezettségének határidőben eleget tett, 

   VAGY 

az általam képviselt sportszövetség az Stv. 57. § (5) bekezdésében előírt kötelezettségének határidőben 

nem tett eleget. 

 

11.) (Kizárólag sportszövetség tölti ki!) Az általam képviselt sportszövetség az Stv. 23. § (1) 

bekezdésében meghatározott szabályzatokkal rendelkezik, 

VAGY 

az általam képviselt sportszövetség az Stv. 23. § (1) bekezdésében meghatározott szabályzatokkal nem 

rendelkezik. 

 

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása a támogatás nyújtásának 

feltétele. 



 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel. 

 

Kelt:…………….., 2017. .. …………. hónap …………nap 

………………………… 

igénylő képviselőjének aláírása 

(ph.) 

 

De minimis nyilatkozat 

- részletes tájékoztató a honlapon SFP  Szerződéskötés és elszámolás  Tájékoztató de 

minimis támogatásról 

 

Támogatás havi ütemezése 

Minden támogatással érintett projekt esetében a támogatási összeget tervezett havi bontásban meg 

kell adni a felületen, melyet a rendszer a költségtervbe generál.  

Csak akkor véglegesíthető a fázis, ha a pontos támogatási összeg felosztásra kerül. 

Példa: 

 

 

Beküldendő dokumentumok 

- NAV nullás igazolás (szerződéskötéskor 30 napnál nem régebbi) 

- törvényszéki kivonat / cégkivonat  EREDETI példány (szerződéskötéskor 30 napnál nem 

régebbi) 

- aláírási címpéldány (lehet hitelesített másolat) 

- beküldendő dokumentumok, melyeket a rendszerből kell kigenerálni a véglegesítést követően 

http://hunfencing.hu/wp-content/uploads/2015/09/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-de-minimis-t%C3%A1mogat%C3%A1sr%C3%B3l.pdf
http://hunfencing.hu/wp-content/uploads/2015/09/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-de-minimis-t%C3%A1mogat%C3%A1sr%C3%B3l.pdf


o támogatási szerződés (a generált PDF-et el kell menteni, és a lementett változatot kell 

kinyomtatni!!) 

 5 db eredeti példány – a szerződést a mögöttes mintamellékletekkel együtt 

kell beküldeni!! – elég a szerződés végén az aláírásoknál aláírni, mivel 

összefűzésre kerülnek a szerződések nemzeti szalaggal 

o támogatással érintett projektek szakmai programja 2-2 példány (FONTOS: minden 

lapra kerüljön pecsét és aláírás) 

o támogatással érintett projektek költségterve 2-2 példány (FONTOS: minden lapra 

kerüljön pecsét és aláírás) 

o nyilatkozatok  2-2 példány mindegyikből (FONTOS: minden lapra kerüljön pecsét és 

aláírás) 

 3/a egyedi támogatás igénylőjének nyilatkozata 

 3/b egyedi támogatás igénylőjének nyilatkozata 

 de minimis nyilatkozat 

o banki felhatalmazó – csak eredeti példányt fogadunk, 1 példány, ha a banki adatok 

kitöltésre kerültek, akkor a dokumentum a gyorsabb ügyintézés érdekében 

véglegesítés előtt is nyomtatható 

 

Számlaösszesítő 

A számlaösszesítő a tavalyi évhez képest jócskán változott. A honlapra tájékoztató jelleggel felkerült 

minta. Az elszámolás során a táblázatban kért adatok megadása kötelező lesz az online felületen, hogy 

a rendszer automatikus tudja generálni az összesítő táblát. Erre figyelni szükséges az elszámolás során. 


