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Az egyedi támogatás igénylőjének  

(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) 

NYILATKOZATA 

 

A támogatást igénylő adatai: 

név:  ...........................................................................................................................................................  

székhely:  ...................................................................................................................................................  

képviselő neve: ..........................................................................................................................................  

bejegyző végzés száma: .............................................................................................................................  

nyilvántartási szám:  ..................................................................................................................................  

nyilvántartást vezető szerv neve:  ..............................................................................................................  

adószám: ....................................................................................................................................................  

 

Alulírott, mint a …………………………………………….., 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 a Magyar Atlétikai Szövetség (a továbbiakban: MASZ) a 2016. II. félévi sportágfejlesztési 

támogatás tárgyában benyújtott kérelemhez kapcsolódóan az általam képviselt szervezet 

2.  

 

a) megfelel  

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 

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

rendelkezésre bocsátja 

ad) 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 

ae) 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; 
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3. 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 

 

4. 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;  

 

5. az Áht. 50. § (3) bekezdés a-e) alpontjában meghatározott – összeférhetetlenséget megalapozó – 

kizáró okok az általam képviselt szervezet tekintetében nem állnak fenn; 

 

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

 

7. az általam képviselt szervezet támogatási igényt a jelen kérelemben foglalt tárgyban a kérelem 

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

VAGY 

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 (Oktatási és Kulturális Minisztérium, Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium, Egészségügyi Minisztérium, Önkormányzati Minisztérium – sport szakterület, 

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

felzárkózásért felelős szakterület), valamint más szervezet 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 támogatást nyer, az elnyert támogatásról 8 napon belül tájékoztatom a MASZ-t. 

 

8.  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); 

 

9. a költségvetési támogatás feltételeként 

a) saját forrás nem került előírásra 

b) a kérelemben meghatározott feladat megvalósításához előírt saját forrás mértéke a feladat 

összköltségének arányában ………. %, azaz ........................ Ft, amellyel az általam képviselt 

szervezet rendelkezik és 

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

állását igazoló, a ca-cc.) pontban meghatározott dokumentumot 

ca) 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 

cb) költségvetési szerv esetén a költségvetési szerv vezetőjének nyilatkozatát 

cc) a ca) és cb) pont alá nem tartozó esetben - a jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a 

saját forrás rendelkezésre állásának a számlavezető intézmény által kiadott igazolást, 

hitelszerződés, tagi kölcsönszerződés, magánkölcsönre vonatkozó szerződést, pénztári 

kiadási bizonylatot, engedményezési okiratot, tőkeemelésre vonatkozó igazolást, zárt végű 

pénzügyi lízingre vonatkozó szerződést, értékpapír banki igazolás másolatát legkésőbb a 
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támogatás biztosítására irányuló jognyilatkozat – különösen támogatói okirat, támogatási 

szerződés – kiadásának, megkötésének időpontjáig az EMMI-hez benyújtom; 

 

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

olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja; 

 

11. az általam képviselt szervezet vállalja a MASZ, mint támogató által előírt biztosítékok 

rendelkezésre bocsátását – a 11. a) alpontban meghatározott biztosítékmentesség kivételével – a 

MASZ által meghatározott határidőig; 

 

12. a) az általam képviselt szervezet vonatkozásában az aa-ae) pontokban meghatározott indok 

alapján a MASZ részére történő biztosítékadási kötelezettségtől való eltekintését kérem  

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

támogatás folyósítására a beszámoló elfogadását követően kerül sor; 

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

szövetkezet) tekintettel; 

ac) 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); 

ad) 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; 

ae) 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. 

 

b) az általam képviselt határon túli szervezet – a biztosítékmentesség kivételével – a 

biztosítékadási kötelezettségének a ba)-bf) pontban foglaltak tesz eleget 

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

jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető fizetési számlájára vonatkozó, az 

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

véghatáridővel kiállított felhatalmazó levél benyújtásával tesz eleget 

bb) zálogjog kikötése 

bc) garancia 

bd) kezesség 

be) óvadék 

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

 

13. a kérelemben foglalt cél tekintetében az általam képviselt szervezetet 

adólevonási jog megilleti, illetve az adóterhet másra áthárítja; 

VAGY 

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

VAGY 

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

 

14. kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a kérelemben meghatározott tevékenység 

megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik. 
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VAGY 

kijelentem, hogy az általam képviselt – a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az 

egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 

szerinti – egyházi jogi személy 

a) a kérelemben meghatározott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági 

engedélyekkel nem rendelkezik; 

b) vállalja, hogy a kérelemben meghatározott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági 

engedélyek rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatot – a hatósági engedélyek rendelkezésre 

állását követően haladéktalanul, de legkésőbb az EMMI által meghatározott határidőig az 

EMMI-hez benyújtja; 

c) tudomásul veszi, hogy a b) pont szerinti nyilatkozat hiányában a támogatási szerződés a 

költségvetési támogatás vagy annak első részlete folyósításának esedékességét követő első 

napon hatályát veszi. 

 

15. az általam képviselt szervezet hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring 

rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója az 

Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az állami adóhatóság, a csekély 

összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 

 

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

aláírása a támogatás nyújtásának feltétele 

 

17. 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 a MASZ-nak bejelenti.  

 

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

Korm. rendeletben előírt 2015. évi adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tett; 

VAGY 

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

Korm. rendeletben előírt 2015. évi adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesítette; 

VAGY  

az általam képviselt szervezetet  a 2015. évben nem terhelte az állami sportinformációs 

rendszerről szóló 166/2004. (V.21.) Korm. rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettség. 

 

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

Korm. rendeletben előírt doppingellenes kötelezettségeinek a 2015. évben eleget tett; 

VAGY 

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

Korm. rendeletben előírt doppingellenes kötelezettségeit a 2015. évben nem teljesítette; 

VAGY 

az általam képviselt szervezet nem tartozik a doppingellenes tevékenység szabályairól 43/2011. 

(III. 19.) Korm. rendelet hatálya alá. 

 

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

rendeletben előírt kötelezettségeinek eleget tett; 

VAGY 

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

rendeletben előírt kötelezettségeit nem teljesítette; 

VAGY 
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az általam képviselt szervezet nem tartozik a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004.  

(III. 31.) Korm. rendelet hatálya alá; 

 

21. Az általam képviselt szervezet a sportpolitikáért felelős miniszter által a látvány-csapatsport 

támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás 

elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.  

(VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározottak szerinti 

támogatásból kizárás hatálya alatt nem áll, 

VAGY 

a látvány-csapatsport támogatását biztosító szabályokról szóló Kormányrendeletben 

meghatározottak szerinti támogatásból kizárás hatálya alatt áll,  

VAGY 

az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kormányrendelet hatálya alá 

 

22. kijelentem, hogy a szervezet bankszámlavezetői, és bankszámlái az alábbiak, és ezen kívül a 

szervezetnek más bankszámlája nincs. Az esetlegesen benyújtott beszedési megbízást a 

bankszámláink között az alábbi sorrendben teljesítse: 

 …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 

 

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. 

 

 

 

Budapest, 2016. ………………….. 

 

………………………………. 

 

(ph.) 
 


