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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. 

A támogatási szerződés szerződésszáma a kiértesítő emailben található. 

II. Mellékletek:  

1. 3 példányban a megítélt támogatásra vonatkozó szakmai terv (min 1- max 3 A4-es oldal)  

2. 3 példányban a 6. számú költségterv (a MEGÍTÉLT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRA 

VONATKOZÓ részletes költségterv) kitöltve, a hivatalos képviselő által aláírva, lepecsételve.  

3. 3 példányban a 9/3/a számú adatlap (az egyedi támogatás igénylőjének nyilatkozata) 

Kitöltendő pontok: 1, 2, 4, 11, 13, kitöltve, a hivatalos képviselő által aláírva, lepecsételve. 

(az aláhúzott részeket hagyják aláhúzva)  

4. 3 példányban összeférhetetlenségi nyilatkozat (a lenyíló lehetőségek közül válasszák ki az 

Önökre vonatkozókat 1, 2, 3, 4 pontokban) kitöltve, a hivatalos képviselő által aláírva, 

lepecsételve. 

5. 3 példányban NSR és dopping nyilatkozat (kitöltendő pontok sportegyesületek esetén: 2, 3, 

4, 5, 7, 9 pontok; sportvállalkozások esetén: 1, 4, 5, 7, 9 pontok) kitöltve, a hivatalos 

képviselő által aláírva, lepecsételve. 

6. 3 példányban de minimis nyilatkozat (az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély 

összegű (de minimis) támogatásról). Ez a támogatás NEM TARTOZIK a de minimis hatálya 

alá!!! kitöltve, a hivatalos képviselő által aláírva, lepecsételve. 

Beküldendő további dokumentumok:  

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

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

Vámhivatal által kiállított eredeti);  

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

nyilvántartásban szereplő adatairól szóló igazolás); 

• 1 példányban a felhatalmazó levél a számlavezető bank által is hitelesítve  

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

bankszámlaszám szerepeltet, valamint, ha a támogatási szerződésben eltérő 

bankszámlaszámok szerepelnek nyilatkozni kell az inkasszálható bankszámlák sorrendjéről) a 

sportszervezetnek külön kell nyilatkozni, erre formanyomtatvány nincsen.  

 

Amennyiben kérdése merül fel, kérem, hívja a Sportegyesületek Országos Szövetségét a (06-1) 460 
6810-es telefonszámon, vagy írjon a sosziroda@sosz.hu mail címre. 
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