
ADATLAP támogatási igény benyújtásához   
 

  …………………………………………… 
1                                                                                                             aláírás 
 

  

A támogatást igénylő szervezet 

neve:  

székhelye:  

nyilvántartásba vevő szerv neve, 
bejegyző végzés száma:  

 

értesítési címe:  

adószáma:  

képviselője (név + beosztás):  

képviselőjének elérhetősége 
(telefonszám, e-mail cím): 

 

versenyengedéllyel rendelkező 
sportolóinak száma: 

 

tagszervezeteinek száma:  

versenyengedéllyel rendelkező 
sportolói létszámon belül felnőtt 
versenyzők száma: 

 

versenyengedéllyel rendelkező 
sportolói létszámon belül 
utánpótláskorú versenyzők száma: 
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a beszerzéssel érintett sportolók 
várható létszáma: 

 

a sport népszerűsítését szolgáló 
rendezvényeken (pl. Nagy 
Sportágválasztó) való részvétel 
2015-ben és 2016-ban 
(esemény neve, időpontja): 
 
 

                       

 
Sportinformációs Rendszer 
használata: 

                      igen                         nem 

 
közhasznú minősítés 
 

igen                         nem 

 
2015. és 2016. évi média 
megjelenések felsorolása 
(megjelenés módja, helye, 
időpontja): 
 

                  
 
     

 
igényelt támogatás általános 
forgalmi adót is tartalmazó 
összege (Ft): 
 

                  
 
     

a levonható, visszaigényelhető 
általános forgalmi adó összege 
(Ft): 

 

a beszerzés tervezett időbeni 
ütemezése: 
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A beszerezni kívánt sporteszköz, sportág-specifikus technikai eszköz, illetve sportág- 
specifikus versenyruházat leírása, felhasználásának módja, helyszíne és várható 
eredményei, tervezett hatásai, összefüggései a felhívásban megjelölt céllal, a beszerezni 
kívánt sporteszköz, sportág-specifikus technikai eszköz, illetve sportág-specifikus 
versenyruházat milyen módon járul hozzá a sportág fejlődéséhez, előrelépéséhez: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A beszerzéshez kapcsolódó részletes költségterv (ideértve az igényelt támogatás ÁFÁ-t is 
tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető ÁFA összegét): 
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A támogatási igényben foglalt cél tekintetében az általam képviselt szervezetet 

adólevonási jog megilleti, illetve az adóterhet másra áthárítja; 

VAGY 

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

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény alapján köztartozásmentes adózónak minősül. 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-
a alapján kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet által a Magyar Olimpiai 
Bizottsághoz benyújtott egyedi támogatási igényhez kapcsolódóan a 6. és a 8. §-ban 
meghatározott kizáró okok az általam képviselt szervezet tekintetében nem állnak fenn. 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 48/B. §-ában és 50. §-ában foglalt követelményeknek megfelel. 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt 
végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a 
megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. 

 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban és annak 
mellékleteiben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és 
hitelesek. 
 
 
2016. …………………. hó………nap 
 
 
 ………………………………………………………… 
 
 képviselő aláírása 


