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A támogatási szerződés megkötése érdekében az alábbi dokumentumok  

postai úton történő megküldése szükséges az alábbi címre: 

Sportegyesületek Országos Szövetsége  

1146 Budapest Istvánmezei út 1-3. 

 

I. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 3 példányban (a sárgával jelölt részeket kérjük 

kitölteni) kitöltve, a hivatalos képviselő által aláírva, lepecsételve. 

Támogatási szerződés kitöltése:  

1. oldal  

• fejlécben a HBIV/ után a sárgával jelölt részben a szerződésszámot írják be.  

(A támogatási szerződés szerződésszáma a kiértesítő emailben található!!!) 

• a sportszervezet adatait írják be a sárgával jelölt helyeken.  

2. oldal 

3.1. pont. A megítélt támogatási összeget írják be számmal, majd betűvel a sárgával jelölt 

helyen.  

3.2. pont. nyilatkozzon az ÁFA levonási jogosultságról, oly módon, hogy kiválasztja a két 

lehetőség közül, hogy a sportszervezet ÁFA körös szervezet vagy nem. Ha NEM Áfa körös 

a szervezet akkor adólevonási jog nem illeti meg, ha ÁFA körös a szervezet akkor 

adólevonási jog megilleti. (megfelelő rész kiválasztandó, a másik törlendő) 

5.     oldal  

6.2.b) pont: Válassza ki, a sárgával jelölt részben, hogy bruttó vagy nettó elszámolást nyújt 

be, tehát ÁFA összegét is tartalmazó vagy nem tartalmazó elszámolást készít.  

FONTOS! A támogatási szerződés 3.2. pontban jelölt résszel összhangban kell 

lennie! Ha ÁFA körös a sportszervezet akkor nettó elszámolást (ÁFA összegét 

NEM tartalmazó) kell benyújtania, ha nem ÁFA körös, akkor bruttó elszámolást 

(ÁFA összegét IS tartalmazó) kell benyújtania.  

6.     oldal  

6.2.c) pont: a sárgával jelölt részbe írja be a támogatási szerződés számát. (A támogatási 

szerződés szerződésszáma a kiértesítő emailben található!!!) 

7.     oldal  

6.8. pont: a sárgával jelölt részben írja be a Kapcsolattartó nevét, email elérhetőségét és a 

telefonos elérhetőségét.  

12.   oldal  

A sárgával jelölt részen töltse ki a szerződés aláírásának dátumát, a támogatott 

sportszervezet hivatalos képviselőjének nevét, tisztségét, valamint a sportszervezet nevét. 

Pecsételje le!  

 

http://www.sosz.hu/
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II. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS BEKÜLDENDŐ MELLÉKLETEI, 

KITÖLTÉSE:  

1. a megítélt támogatásra vonatkozó SZAKMAI TERV 3 példányban (nincs 

formanyomtatvány, min 1- max 3 A4-es oldal) a hivatalos képviselő által aláírva, 

lepecsételve. 

2. a MEGÍTÉLT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ 

részletes KÖLTSÉGTERV 3 példányban kitöltve, a hivatalos képviselő által aláírva, 

lepecsételve.  

Megjegyzés:  

A MEGÍTÉLT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ 

részletes költségtervet kell benyújtania a költségterv formanyomtatványon!  

• Ha a megítélt támogatás kevesebb, mint a programjelentkezéskor benyújtott igény, ebben 

az esetben csak azokból a költségelemekből számolhat el, amit a programjelentkezéskor 

korábban beadott.   

• A bérköltségek és a járulékai elszámolása a megítélt támogatás maximum 30-40%-a lehet. 

• A költségeket tételesen mennyiség és egységár megjelöléssel mutassa be (db, fő, Ft/ db, 

Ft/hó stb) Pl.: (2 fő edző 2 havi bruttó bérköltsége 50 000 Ft / hó / fő azaz 200 000 Ft; 

15 db melegítőgarnitúra 15000 Ft / db azaz 225 000 Ft, 10 óra/hó létesítménybérlés bérleti 

díj: 7500 Ft / óra. azaz 75 000 Ft, 3 hónap sportszolgáltatás 100 000 Ft/hó megbízási díj 

azaz 300 000 Ft stb.)  

• Beruházásnak minősülő tárgyi eszköz NEM számolható el a támogatás terhére.  

Beruházásnak minősülős tárgyi eszköz: Ami 1 éven belül NEM használódik el, 

könyvelése az 1-es számlaosztályra történik) Csak 5-ös számlaosztályra könyvelt 

tárgy eszköz számolható el a támogatás terhére. 

• Saját forrást ne szerepeltessen. 
 

3. a 9/3/A SZÁMÚ ADATLAP 3 példányban (AZ EGYEDI TÁMOGATÁS 

IGÉNYLŐJÉNEK NYILATKOZATA) kitöltve, a hivatalos képviselő által aláírva, 

lepecsételve. 

Megjegyzés: (az aláhúzott részeket hagyják aláhúzva, a sportszervezetre vonatkozó 
részeket aláhúzással jelöljék) 

Kitöltendő pontok:  

1. pont: sárgával jelölt rész a programjelentkezés ideje;  

• Ha van bejelentett munkavállalója akkor a sportszervezetre az a) részt kitöltendő, 

beleértve az aa) és az ab) részeket is.  

• ha nincsen bejelentett munkavállaló a sportszervezetben akkora a b) rész 

kitöltendő.  

2. pont: a köztulajdonban álló gazdasági társaságok az a) pontot kell kitöltsék, minden 

más a sportszervezet a b) pontot.  

http://www.sosz.hu/
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4.     pont: összeférhetetlenség fenn nem állása esetében a) pontot kell jelölni, fennállása 

esetén b) pontot kell jelölni. 

11.   pont: nyilatkozzon az ÁFA levonási jogosultságról.  Ha NEM Áfa körös a szervezet 

akkor adólevonási jog nem illeti meg, ha ÁFA körös a szervezet akkor 

adólevonási jog megilleti. (megfelelő rész aláhúzandó) 

13.  pont: a) pontban nyilatkozzon, hogy szerepel-e a köztartozásmentes adózói adatbázisban 

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

Ha nem szerepel akkor mindenképpen 30 napnál nem régebbi NAV igazolás kell 

csatolnia a köztartozásmentességről.  

4. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT 3 példányban kitöltve, a 

hivatalos képviselő által aláírva, lepecsételve.  

(a lenyíló lehetőségek közül válasszák ki az Önökre vonatkozókat 1, 2, 3, 4 pontokban) 

5. NSR ÉS DOPPING NYILATKOZAT 3 példányban kitöltve, a hivatalos képviselő 

által aláírva, lepecsételve. (Csatolt formanyomtatványon) 

kitöltendő pontok:  sportegyesületek esetén: 2, 3, 4, 5, 7, 9 pontok 

 sportvállalkozások esetén: 1, 4, 5, 7, 9 pontok 

Megjegyzés:  

a 4. pontban az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V.21.) Korm. 

rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettség minden sportszervezetre vonatkozik!  

az 5. pontban a doppingellenes tevékenység szabályairól 43/2011. (III. 23.) Korm. 

rendeletben előírt doppingellenes kötelezettségek teljesítése minden versenyszerű sportban 

részt vevő sportszervezetekre kiterjed!  

6. DE MINIMIS NYILATKOZAT 3 példányban kitöltve, a hivatalos képviselő által 

aláírva, lepecsételve. (Csatolt formanyomtatványon) 

(az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásról).  

Megjegyzés: A HISZEK Benned Sport Program II. alprogramjának ezen és korábbi 

ütemeiben megítélt támogatás NEM TARTOZIK a de minimis hatálya alá!!!  

 
Beküldendő további dokumentumok:  
 
 

• 30 napnál nem régebbi NAV igazolás 1 példányban (a sportszervezet nyilatkozata arról, 

hogy esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nem áll fenn vagy a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal által kiállított eredeti);  

• 30 napnál nem régebbi Bírósági kivonat 1 példányban (a sportszervezet bírósági 

nyilvántartásban szereplő adatairól szóló igazolás); 

http://www.sosz.hu/
http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes
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• Felhatalmazó levél a számlavezető bank által is hitelesítve 1 példányban  

(Csatolt formanyomtatványon) a sárgával jelölt részben a szerződésszámot írják be. 

• Sorbanállási nyilatkozat a bankszámlákról 1 példányban (ha az adatlapon egynél több 

bankszámlaszámot szerepeltet, valamint, ha a támogatási szerződésben eltérő 

bankszámlaszámok szerepelnek nyilatkozni kell az inkasszálható bankszámlák sorrendjéről) 

Megjegyzés: a sportszervezetnek külön kell nyilatkozni, erre formanyomtatvány nincsen.  

http://www.sosz.hu/

