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ELŐZMÉNYEK 

 

A sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIII. törvény 

elfogadásával a 2010. május közepén megalakult új Országgyűlés megalapozta a magyar 

sportfinanszírozás rendszerének átalakítását, megújítását, megnyitva ezzel új, az elmúlt 

évtizedekben kiaknázatlan források bevonásának lehetőségét a magyar sport fejlesztése 

érdekében. 

 

Egy nemzet emberi erőforrásait a közösség létszáma mellett az emberek fizikális és mentális 

állapota határozza meg. A Nemzeti Együttműködés Programja kiemelt figyelmet szentel az 

egészséges életmód jegyében a sport szerepének fontosságára a társadalom különböző 

szféráiban, különösen a felnövekvő generációk tekintetében.  

 

Ennek elősegítése érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Atlétikai 

Szövetség 2013. október 16-án, 41175-3/2013 számon támogatási szerződést (a továbbiakban: 

Támogatási Szerződés) kötött, a „20/23/29 Sportág fejlesztési koncepciók megvalósításával 

összefüggő feladatok támogatása, valamint sportszövetségek adósságrendezése” előirányzat 

terhére. 

 

A Támogatási Szerződés 3.7. pontja alapján a támogatás a Támogatási Szerződésben 

meghatározott célra és feltételekkel a Magyar Atlétikai Szövetség jogi személyiséggel 

rendelkező szervezeti egységei és tagszervezeteikként működő sportszervezetek (műhelyek), 

továbbá az atlétika sportágban közreműködő sportszervezetek által is felhasználható. Ezen 

felhatalmazás alapján a Magyar Atlétikai Szövetség nyílt pályázatot ír ki, amelynek során a 

nyertes pályázóknak – a 2013. évi sportfejlesztési támogatás keretében – támogatást nyújt az 

„Atléták felkészülése műhelytámogatások keretében, pályázati rendszerben” projekt 

megvalósításához, a jelen pályázati felhívásban foglaltak szerint. 

 

 

1. A pályázati program célkitűzései 

 

Az utóbbi évtizedben jelentős kihívások jelentek meg az élsport területén is. Már nem csak a 

csapatsportágakban, hanem a hagyományos olimpiai sportágakban is egyre erősödő 

nemzetközi konkurenciával kell szembenéznie mind a létszámában, mind a felkészülés 

minőségében is visszaeső magyar élsportnak. A Magyar Atlétikai Szövetség felismerve, hogy 

az egyesületek/műhelyek azok, melyek a sport egyik meghatározó színtereként kiemelkedő 

jelentőséggel bírnak, pályázatot hirdet „Atléták felkészülése műhelytámogatások keretében” 

címen. 

 

A pályázat célja a felnőttkori, nemzetközi szintű eredményesség javítása, tudatosan tervezett 

szakmai felkészítés a műhelyeken, egyesületeken keresztül. A kimagasló teljesítmények 

eléréséhez összetett felkészítési program tartozik, aminek része a legtehetségesebb magyar 

atléták tudatosan tervezett felkészítése egyesületi műhelyekben.  

  

Pályázat kategóriák 

 

1. Kiemelt szakági műhelytámogatás; 

2. Általános szakmai műhelytámogatás; 

3. Bruttó 100 000 Ft érték alatti sporteszköz és felszerelés beszerzés (egyszeri 

alkalommal történő) támogatása; 
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2. A Pályázók köre 

 

2.1. Általános pályázati feltételek: 

A pályázaton kizárólag a Magyar Atlétikai Szövetség jogi személyiséggel rendelkező 

szervezeti egységei és tagszervezeteikként működő sportszervezetek (műhelyek), továbbá az 

atlétika sportágban közreműködő sportszervezetek vehetnek részt. 

 

2.2. Az általános feltételek mellett, az egyes pályázati kategóriákhoz kapcsolódó 

pályázati feltételek: 

Pályázati 

kategória 

sorszáma 

Pályázati kategóriák 

megnevezése 

Pályázati feltételek 

1. Kiemelt szakági 

műhelytámogatás  

Annak az egyesületnek a szakági műhelye 

pályázhat,  

a. amelyben az alább felsorolt eredményt 

elérő sportoló az eredmény elérésének 

időszakában legalább két évig megszakítás 

nélkül az adott egyesület igazolt 

versenyzője volt, és ahol jelenleg is aktív 

szakági műhelymunka folyik, vagy 

b. amelyben az alább felsorolt eredményt 

elérő sportoló jelenleg igazolt versenyző, 

akkor, ha a versenyző legalább egy éve 

megszakítás nélkül az egyesület tagja, és 

ahol jelenleg is aktív szakági 

műhelymunka folyik.   

Versenyek, versenyen elért helyezés 

2010-2013 között az alábbi atlétikai versenyeken 

elért  

– olimpia, világbajnokság: 1-12. hely 

– Európa-bajnokság, fedett pályás világbajnokság, 

mezei futó világbajnokság, junior világbajnokság: 

1-8. hely  

– fedett pályás Európa-bajnokság, mezei futó 

Európa-bajnokság, U23 Európa-bajnokság, junior 

Európa-bajnokság, ifjúsági világbajnokság, 

ifjúsági olimpia: 1-6. hely 

– EYOF 1. hely 

2. Általános szakmai 

műhelytámogatás 

Az a sportszervezet, amelynek az eredmény 

elérésének időpontjában és azóta megszakítás 

nélkül jelenleg is a pályázó sportszervezet igazolt 

versenyzője a Magyar Atlétikai Szövetség 2012-es 

vagy 2013-as bajnoki versenyrendszerének 

legalább egy versenyszámában 1–8. helyezést ért 

el. 

3. Bruttó 100 eFt érték alatti 

sporteszköz és felszerelés 

beszerzés (egyszeri 

alkalommal történő) 

támogatása 

A Magyar Atlétikai Szövetség 2013-as bajnoki 

rendszerében sportolót indító tagszervezetek. 
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2.3. Benyújtható pályázatok száma 

a) A „Kiemelt szakági műhelytámogatás” kategóriában egy sportszervezet minden olyan 

szakági műhelyének támogatására benyújthat külön pályázatot, amelyik teljesíti a 

pályázati feltételeket.  

b) Az „Általános szakmai műhelytámogatás” kategóriában minden, a feltételeknek megfelelt 

sportszervezet egy pályázatot nyújthat be. 

 

2.4. Nem részesülhet a Pályázó támogatásban  

a) ha a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben 

befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen 

nyilatkozatot tett; 

b) ha nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik; 

c) ha az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott 

támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve 

még nem számolt el;  

d) ha a Kedvezményezettnek – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást 

elősegítő képzési támogatások kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a 

továbbiakban: köztartozás) van;  

e) ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a 

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll;  

f) ha a működését a bíróság felfüggesztette; 

g) ha nem felel meg az Áht. 50. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelményének;  

h) ha a Pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 

2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Közpénztv.) 6. § (1) bekezdése szerint 

foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Közpénztv. 8. § (1) bekezdésében foglalt 

érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Közpénztv. szerint határidőben nem 

kezdeményezi;  

i) ha nem tesz eleget a nemzeti sportinformációs rendszer részére való adatszolgáltatási 

kötelezettségének; 

j) ha nem teljesíti a doppingellenes tevékenységről szóló kormányrendeletben 

meghatározott doppingellenes feladatait;  

k) ha a Magyar Atlétikai Szövetség felé nem teljesített, esedékessé vált és meg nem fizetett 

tartozása áll fenn. 

 

 

3. A pályázat tartalmi és formai követelményei 

 

A pályázni a Magyar Atlétikai Szövetség honlapján (www.masz.hu) található pályázati 

adatlap, és a hozzá tartozó mellékletek elektronikus kitöltését követően kinyomtatott és 

cégszerűen aláírt példányával kizárólag papír alapon a Magyar Atlétikai Szövetségnél lehet.  

A pályázatok benyújtása személyesen (Magyar Atlétikai Szövetség, 1146 Budapest, 

Istvánmezei út 1-3., Magyar Sport Háza) zárt borítékban történhet. A borítékon kérjük 

feltüntetni a pályázati kategória nevét (pl. Kiemelt műhelytámogatás pályázat). A 

Pályázóknak a pályázatot és a hozzá tartozó mellékleteket kettő példányban kell benyújtani.  

A pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció határozza meg, amelynek részei:  

 a Pályázati Felhívás,  

 a Pályázati Adatlap, 

 a Pályázati Útmutató.  

http://www.masz.hu/
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4. A pályázatok benyújtásának határideje 

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2013. november 18. 10:00 óra. 

 

5. A támogatás összege, forrása 

 

A pályázatok támogatására fordítható keretösszeg 94.400.000,- Ft, azaz 

kilencvennégymillió-négyszázezer forint, amely – a Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, 1. számú melléklete, XX. Emberi Erőforrások 

Minisztérium fejezet, 20/23/29 címrendi besorolású „Sportágfejlesztési koncepciók 

megvalósításával összefüggő feladatok támogatása, valamint sportszövetségek 

adósságrendezése” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 340640) terhére – 

Szövetség 2013. október 16-án megkötött 41175-3/2013  iktató számú támogatási szerződés  

alapján a Magyar Atlétikai Szövetség rendelkezésére áll. 

 

6. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája 

 

Pályázati 

kategória 

sorszáma 

Pályázati kategóriák  

megnevezése 

Az elnyerhető támogatás mértékének 

alsó és felső határa (Ft/pályázó) 

1. Kiemelt szakági műhelytámogatás 1.000.000 – 12.000.000 

2. Általános szakmai műhelytámogatás    300.000 – 3.000.000 

3. Bruttó 100 eFt érték alatti sporteszköz és 

felszerelés beszerzés (egyszeri 

alkalommal történő) támogatása 

100.000 – 1.300.000 

 

7. A támogatás folyósítása 

 

A támogatás vissza nem térítendő támogatásként kerül folyósításra, amelynek feltétele a 

Magyar Atlétikai Szövetség és nyertes pályázó (Kedvezményezett) közötti érvényes és 

hatályos támogatási szerződés. A támogatás folyósítása maximum kettő ütemben 

előfinanszírozás formájában történik, figyelemmel arra, hogy a Pályázó a támogatás 

felhasználásáról a folyósítást követő 30 napon belül köteles gondoskodni. A támogatási 

összeg átutalásának feltétele, hogy a Kedvezményezett a támogatási összeg és járulékai 

erejéig írásbeli felhatalmazást adjon a Magyar Atlétikai Szövetség részére a Kedvezményezett 

valamennyi bankszámlájáról történő azonnali beszedésre, arra az esetre, ha a 

Kedvezményezett a támogatási összeget nem szerződésszerűen használja fel. 

 

8. A támogatás mértéke és a saját forrás 

 

A pályázott támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a. A 

pályázathoz nincs szükség pályázó által biztosítandó saját forrásra. 

  

9. Támogatási időszak 

 

A támogatás felhasználásának kezdő időpontja 2013. január 01., véghatárideje 2013. 

december 31. 
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10. Elszámolható költségek megnevezése 

 

A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy az átutalt támogatást kizárólag a 

támogatási szerződésben meghatározott célra, a benyújtott és a szerződés elválaszthatatlan 

részét képező költségtervben meghatározott tételek szerinti bontásban használhatja fel. A 

Kedvezményezett kizárólag a támogatás felhasználásának időtartama alatt felmerült és a cél 

megvalósításához szorosan és közvetlenül kapcsolódó, alábbi költségeket számolhatja el: 

 

10.1. Az 1. és 2. pályázati kategória esetén a támogatott kiadástípus(ok): 

 

A) működési célú támogatások, ezen belül: 

- Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések és a munkaadót terhelő járulékok; 

- Dologi kiadások:  

o anyagköltség, készletbeszerzés (bruttó 100 eFt érték alatti eszköz, felszerelés 

beszerzése), 

o szellemi tevékenység költségei, szakértői, előadói díjak, 

o bérleti díjak (ideértve a létesítmény, busz bérleti díját),  

o rezsi jellegű kiadások (saját tulajdonban lévő létesítmény közüzemi díja), 

o szállítási, utazási költségek (távolsági tömegközlekedés, illetve a 

kedvezményezett által üzemeltetett gépjármű esetén üzemanyag költség), 

o egyéb szolgáltatás vásárlása (szállás, étkezés, edzőtábor, versenyrendezés), 

o egyéb dologi kiadás. 

 

10.2. A 3. pályázati kategória esetén a támogatott kiadástípus(ok):  
 

A) működési célú támogatások, ezen belül: 

- Dologi kiadások:  

o anyagköltség, készletbeszerzés (bruttó 100 eFt érték alatti eszköz, felszerelés 

beszerzése). 

 

11. A pályázaton igényelhető támogatásra vonatkozó feltételek  

 

A levonható általános forgalmi adó nem támogatható, ezért a pályázónak nyilatkoznia kell az 

ÁFA levonási jogával, illetve annak érvényesítésével kapcsolatban.  

 

A projekt végrehajtása során a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá 

tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a közbeszerzési törvény 

előírásait.  

 

A számviteli bizonylatokon feltüntetett költségeknek minden esetben a támogatási 

időszakhoz, a projekt megvalósításához kell kapcsolódniuk. 

 

A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, teljesített, a projekt 

megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási 

összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el.  

 

 

12. A kötelezően csatolandó mellékletek: 

 

A pályázat benyújtásakor az adatlaphoz az alábbiakat kell csatolni: 
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1. Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet 

[bíróság, vagy közigazgatási szerv] 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet 

nyilvántartásban szereplő adatairól). 

2. Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás-minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén 

az adatlap és a támogatási szerződés aláírására és ellenjegyzésére jogosult 

személyektől is). 

3. Igazolás arról, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a pályázati adatlap 

benyújtásának időpontjában – köztartozásmentes adózónak minősül, és 

a) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy 

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

4. A pályázati adatlap részeként benyújtott – igényelt támogatási összeg felhasználásának 

részletes költségvetése, a kért folyósítási ütemezés, a költségvetés szöveges 

indoklásával együtt 

5. A Kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással 

megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó felhatalmazó levél azonnali beszedési 

megbízás alkalmazásához. 

6. Nyilatkozat. 

 

 

13. A pályázat érvényességének vizsgálata és a szakmai értékelés szempontjai 

 

A benyújtott pályázatokat a Magyar Atlétikai Szövetség iktatja és pályázati azonosítóval látja 

el. Ezt követően formai, majd a benyújtási határidő lejártakor - az érvényes pályázatokat - 

tartalmi vizsgálatnak veti alá.  

 

13.1. A pályázatok formai elbírálása (a pályázatok érvényességi ellenőrzése) 

  

A pályázatokat a Magyar Atlétikai Szövetség a benyújtástól kezdve folyamatosan, de 

legkésőbb a beadási határidő lejártát követő 5 napon belül formailag ellenőrzi. A pályázatok 

formai ellenőrzésének kritériumai az alábbiak:  

- a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága,  

- egy pályázó által benyújtott pályázatok száma,  

- a pályázati felhívás által meghatározott igényelhető összeg vizsgálata, 

- a pályázati határidő(k) betartása, 

- a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, az előírt dokumentumok, nyilatkozatok 

csatolása, 

- a pályázatban megjelölt szakmai vezető ellenjegyzése (kiemelt szakági 

műhelytámogatás esetén a szakági szakmai műhelyvezető ellenjegyzése).  

 

A pályázat beérkezését követően egy alkalommal lehetőség van a formai hiányok pótlására, 3 

munkanap határidő tűzése mellett és a hiányosságok megjelölésével.  

 

Amennyiben a Magyar Atlétikai Szövetség – a hiánypótlást követően ismételten – 

megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az adatlapban foglalt 

feltételeknek, megállapítja a pályázat érvénytelenségét és – az érvénytelenség okának 

megjelölésével – 8 napon belül értesítést küld a Pályázónak. A formai okból elutasított 

pályázat benyújtója ugyan abban a pályázati kategóriában nem nyújthat be új pályázatot. 

 

javascript:LinkUgrik('A0300092.TV','178','lawrefUCgxNzgpMSgzMik-')
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A Magyar Atlétikai Szövetség a benyújtott pályázatok alábbi adatait a www.masz.hu honlapon 

közzéteszi:  

- pályázati azonosító,  

- pályázati kategória,  

- formai státusz megjelölése (érvényes, érvénytelen), 

- pályázó neve, 

- pályázó székhelye, 

- igényelt összeg. 

 

13.2. A pályázatok szakmai értékelésének szempontjai 

 

A szakmai szempontú értékelés a formailag megfelelt, támogatásra jogosult pályázatok 

megvalósíthatóságának, támogathatóságának megítélését szolgálja. A szakmai szempontok 

értékelése a benyújtott pályázatok pályázati célokhoz való illeszkedését és megfelelőségét 

ítéli meg, amely során lehetővé válik a projektek egymással való összehasonlíthatósága. A 

pályázatok értékelésének alapvető szempontjai:  

- a benyújtott pályázatban szereplő szakmai programok összhangja a pályázati program 

célkitűzéseivel; 

- a benyújtott pályázatban szereplő szakmai programok jelentősége, fontossága; 

- a benyújtott pályázatban szereplő szakmai programok pénzügyi megvalósíthatósága és 

fenntarthatósága; 

- a pályázó szervezet alkalmassága a benyújtott pályázatban szereplő szakmai 

programok megvalósítására (megfelelő szakemberrel/szakemberekkel, és 

tapasztalatokkal rendelkezik a program megvalósításához). 

 

A benyújtott pályázatok támogatásáról a Magyar Atlétikai Szövetség Elnöksége dönt. 

 

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2013. november 20. 

 

A Magyar Atlétikai Szövetség döntésében rendelkezhet úgy, hogy meghatározza azokat a 

programrészeket vagy költségeket, amelyekre a támogatás felhasználható, vagy a pályázati 

adatlapon a programelemek vonatkozásában a pályázatban megjelölt alacsonyabb összeget 

ítél meg. A pályázati adatlapon nem szereplő programelem, vagy a pályázatban megjelölt 

magasabb összeg megítélése nem megengedett. 

 

Döntés után a honlapon közzétételre kerül a jóváhagyott összeg és a költségvetési évben 

kifizetni tervezett összeg. 

 

14. A Pályázók döntést követő kiértesítése 

 

A Magyar Atlétikai Szövetség az érvényes pályázatokról szóló döntést (pályázó adatai, 

jóváhagyott összeg) a honlapján közzéteszi, valamint a döntéshozataltól számított 5 napon 

belül írásban értesíti a pályázót. A támogatási döntés tartalmazza a támogatási szerződés 

megkötésének tervezett időpontját is. 

 

15. Szerződéskötés feltétele 

 

1. Annak (30 napnál nem régebbi) igazolása, hogy a nyertes pályázó (Kedvezményezett) 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) alapján – a 

http://www.masz.hu/
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támogatási szerződés megkötésének időpontjában – köztartozásmentes adózónak 

minősül; 

2. A Kedvezményezettet nyilvántartó illetékes bíróság által kiadott, 30 napnál nem 

régebbi igazolás arról, hogy a Kedvezményezett szerepel a bírósági nyilvántartásban; 

3. ÁFA-levonási jogosultságról szóló nyilatkozat benyújtása; 

4. Kedvezményezett képviseletére jogosult személy közjegyzői hitelesítéssel ellátott 

aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának 

benyújtása; 

5. Végleges költségterv (a pályázatnál alacsonyabb összegű megítélt támogatás esetén 

szükséges a ténylegesen megítélt támogatási összegnek megfelelően az eredeti 

költségvetési terv módosítását követően a támogató által jóváhagyott összegeknek 

megfelelő költségterv).  

6. Annak igazolása, hogy a Kedvezményezett a külön jogszabályban foglaltaknak 

megfelelően eleget tett az állami sportinformációs rendszerbe (ÁSR) történő 

adatszolgáltatási kötelezettségnek; 

7. Annak igazolása, hogy a Kedvezményezett az 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet szerint 

igazolt módon megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. szerinti 

követelményének; 

8. Kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy nem esik a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. és 8. §-ában foglalt 

korlátozás alá; 

9. A támogatás felhasználására vonatkozó szakmai program, a kapcsolódó, az előzetesen 

elfogadott költségvetési leírással (költségterv); 

10. Hozzájárulás a Kedvezményezett adatainak kezeléséhez, továbbá, kötelezettség-

vállalás, hogy az adatok változását írásban közli, bejelenti; 

11. A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet alapján a 

doppingellenes tevékenységet végző Kedvezményezett nyilatkozatát, igazolását arról, 

hogy doppingellenes feladatainak eleget tesz; 

12. A Kedvezményezettnek az olimpiai központok működtetését és fejlesztését végző 

szervezettel, vagy a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 

Közbeszerzési Zrt.-vel szemben kilencven napnál régebbi, esedékessé vált és meg nem 

fizetett tartozása nem áll fenn; 

13. A Kedvezményezettnek a Magyar Atlétikai Szövetség felé esedékessé vált és meg nem 

fizetett tartozása nem áll fenn. 

 

16. Szerződéskötés 

 

A Magyar Atlétikai Szövetség a pályázat nyertesével (a továbbiakban: Kedvezményezett) a 

támogatás felhasználásáról támogatási szerződést köt.  

 

A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatási döntésről szóló értesítés kézbesítésétől 

számított 30 napon belül a Kedvezményezettnek felróható okból nem jön létre a szerződés. 

 

A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése biztosítékaként kötelező a 

kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – 

fizetési számlájára vonatkozó azonnali beszedési megbízás alkalmazásához történő 

hozzájárulás megadása. A szerződéskötéssel kapcsolatos részletes információkat a Pályázati 

Útmutató tartalmazza.  
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17. A támogatás elszámolása és ellenőrzése 

 

A Kedvezményezettet a támogatott tevékenységről és azzal kapcsolatban felmerült 

valamennyi költségéről, a támogatási szerződésben rögzített határidőig és formában köteles 

eleget tenni beszámolási kötelezettségének.  

 

A pénzügyi elszámolást a – támogatási szerződés mellékletét képező – költségtervvel 

összehasonlítható módon kell elkészíteni. Az elszámolás a számlaösszesítőből és a 

költségvetési támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatoknak, kifizetést igazoló 

bizonylatoknak, a támogatás jogszerű és a céljának megfelelő felhasználását igazoló egyéb 

dokumentumoknak a Kedvezményezett képviselője által hitelesített és záradékolt másolatából 

áll, a pályázatban megjelölt szakmai vezető ellenjegyzésével.  

 

A szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítésének, ellenőrzésének részletszabályait a 

támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató tartalmazza.  

 

 

18. Jogorvoslat 

 

A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási 

döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések 

megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére 

vonatkozó eljárásra vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően van lehetőség. 

 

 

19. További információk 

 

Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a pályázati adatlap együtt képezik a 

pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati 

felhívás és a Pályázati útmutató és a pályázati adatlap (kötelező mellékletekkel) a 

www.masz.hu honlapról tölthető le.  

 

A támogatás igénybevételének és elszámolásának részletes szabályait a Pályázati Útmutató és 

a támogatási szerződés tartalmazza.  

 

A pályázattal kapcsolatban további információkat a maszpalyazat2013@gmail.com e-mail 

címen kérhet.  

 

 

Budapest, 2013. október 18. 

 

Gyulai Miklós 

     elnök 

Magyar Atlétikai Szövetség  
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