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BUDAPEST, 2013. OKTÓBER 18. 



 

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 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 felnőtt kori, 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 ezer Ft érték alatti sporteszköz és felszerelés beszerzés (egyszeri 

alkalommal történő) támogatása. 

 

 

2. Támogatott kiadástípusok  

 

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

 

A) Működési célú támogatások 

 

1. BÉRKÖLTSÉG, EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK 

Ezen a költségvetési rovaton lehet tervezni a munkaszerződés, illetve a megbízási szerződés 

alapján foglalkoztatott személyek bérjellegű, bérszámfejtett költségeit, illetve megbízási díját 

(pl. versenybírók megbízási díja). 

 

2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 

 

Itt tervezhető az 1. költségvetési rovatban tervezett személyek bérköltségéhez, megbízási 

díjához tartozó munkaadói járulék, illetve a szociális hozzájárulási adó teljes összege 

(személyenkénti bontás nélkül, összesen). 

 

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy az 1. és a 2. költségvetési rovaton tervezett 

költségek (a versenybírói díjak kivételével) – a megfelelő szakmai feltételek fennállása 

mellett – a Pályázati Adatlap 3.1. táblázat kitöltése esetén támogathatók. 

  

 

B.) DOLOGI KIADÁSOK  

 

A Dologi kiadások között lehet tervezni minden, a program, a projekt megvalósításához, a 

sportszervezet működéséhez kapcsolódó – jellemzően számla ellenében kifizetett – 



 

anyagköltség, vagy szolgáltatás értékét. Ezen a költségvetési rovaton belül a következő 

költségek tervezhetőek:  

 

1. Anyagköltség, készletbeszerzés (bruttó 100 ezer Ft érték alatti beszerzés) ezen belül, 

például: 

- sporteszköz; 

- sportfelszerelés; 

 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az anyagköltség, készletbeszerzés költségvetésen tervezett 

sporteszköz és felszerelés beszerzésének költségei – a megfelelő szakmai feltételek 

fennállása mellett – a Pályázati Adatlap 3.2. táblázat kitöltése esetén támogathatók. 

 

2. Szellemi tevékenység költségei, szakértői, előadói díjak  

Ezen költségnemen belül azok a szakértői, előadó díjak tervezhetőek, amelyek teljesülését 

követően a szakértő, előadó vagy szervezet számlát állít ki a szolgáltatást igénybevevő 

részére. Ilyen költség lehet, például: 

- a sportszervezet által szervezett képzéshez tartozó előadói díj. 

 

3. Bérleti díjak 

Itt lehet tervezni a pályázat megvalósításával, a sportszervezet működésével, a pályázati 

programmal összefüggő más szervezet tulajdonában, de a pályázó használatában lévő 

eszközök üzemeltetéséhez kapcsolódóan felmerült beszerzések és szolgáltatások költségeit, 

például: 

- sportlétesítmény (felkészüléshez, versenyhez, eseményhez kapcsolódó) bérleti díja; 

- autóbusz bérleti díj (kizárólag valamilyen felkészüléshez, versenyhez, eseményhez 

kapcsolódó személyszállítás költsége). 

 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a bérleti díj költségvetés keretében tervezett ingatlan 

bérleti díj költségek – a megfelelő szakmai feltételek fennállása mellett – a Pályázati 

Adatlap 3.3. táblázat kitöltése esetén támogathatók. 

 

4. Rezsi jellegű kiadások  

Kizárólag az önálló jogi személyiséggel rendelkező sportszervezet, illetve ha ez a 

sportszervezet a tagszervezeteként működő sportszervezet (műhely) nevében nyújt be 

pályázatot, ez utóbbi által a felkészüléshez használt létesítmény vonatkozásában felmerült 

költségek, például:  

- közműdíjak (a Pályázati Adatlap 1.2. pontjában megjelölt létesítmény(ek)hez tartozó 

és a sportszervezet (műhely) nevére kiállított számla alapján;  

 

5. Szállítási, utazási költségek 

Itt lehet tervezni a program, projekt megvalósításával összefüggő, a sportszervezet 

működéséhez, pályázati programhoz kapcsolódó szállítási, utazási, kiküldetési költségek 

értékét. 

 

5.1. szállítási költségek, például: 

- fuvarozás költségeit; 

- szállítmánybiztosítás, utasbiztosítás költségeit.  

 

5.2. utazási költségek, például: 



 

- távolsági tömegközlekedési eszköz sportszervezet érdekében történő használatának 

költségei (felkészüléshez, versenyhez, eseményhez kapcsolódóan); 

- magánszemély tulajdonában lévő gépjármű (kivéve motorkerékpár) sportszervezet 

érdekében történő – felkészüléshez, versenyhez, eseményhez kapcsolódó – 

használatának költségei (kiküldetési rendelvénnyel igazolt üzemanyagköltség, 

amortizációs költség); 

- egyéb utazási, kiküldetési költségek; 

- üzemanyag: a szervezet tulajdonában lévő gépjárművek esetében, felkészüléshez, 

versenyhez, eseményhez kapcsolódóan. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tervezés során a NAV által közzétett üzemanyagárak, 

fogyasztási normák, amortizációs költségek figyelembe vételével kell eljárni. 

   

6. Egyéb szolgáltatások igénybevétele 

Ezen költségnem keretében lehet tervezni a program, projekt megvalósításával, a 

sportszervezet működésével, pályázati programmal összefüggő további, számlával igazolható 

szolgáltatások költségeit, például: 

- versenybírói díj (vállalkozási formában); 

- orvosi költség; 

- diagnosztikai mérések költségei; 

- masszőr, fizioterapeuta szolgáltatás költsége; 

- eseményrendezés: verseny, edzőtábor; 

- szállás: eseményhez kapcsolódó szállásdíj költsége; 

- étkezés: eseményhez kapcsolódó étkezés, vagy alapanyag beszerzése;  

 

7. Egyéb dologi kiadások között tervezhető költségek, például: 

- gyógyszerek; 

- versenydíjak (érem, oklevél) 

 

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

A) működési célú támogatások, ezen belül: 

 

3. Dologi kiadások:  

Ezen a költségvetési rovaton belül az alábbi költségek tervezhetőek:  

 

3.1 Anyagköltség, készletbeszerzés (bruttó 100 ezer Ft érték alatti beszerzés) ezen belül: 

- sporteszköz; 

- sportfelszerelés; 

 

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy az anyagköltség, készletbeszerzés 

keretében tervezett költségek – a megfelelő szakmai feltételek fennállása mellett – a 

Pályázati Adatlap 3.2. táblázat kitöltése esetén támogathatók. 

 

 

3. 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 pályázati projekt 

költségvetését, különösen az igényelt összeget úgy kell megtervezni, valamint a nyilatkozatot 



 

úgy kell megtenni, hogy az megfeleljen a pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási 

szabályoknak.  

 

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. 

 

4. Támogatási időszak 

 

A támogatási időszak kezdő időpontja: 2013. január 01. 

A támogatási véghatárideje: 2013. december 31. 

 

5. A pályázat elkészítése és benyújtása 

 

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.  

 

6. A pályázatok benyújtási határideje   

 

Az pályázatok benyújtási határideje: 2013. november 18. 10.00 óra  

 

7. A pályázat érvényességének vizsgálata és a döntéshozatal 

 

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.  

 

7.1. 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,  

http://www.masz.hu/


 

- 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 hiánypótlásra, 3 munkanap 

határidő tűzésével, a hiányosságok megjelölése mellett.  

 

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 ugyanabban a pályázati kategóriában nem nyújthat be új pályázatot. 

  

 

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. 

 

7.2. 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 

http://www.masz.hu/


 

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. 

 

8. Szerződéskötés 

 

A szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a Kedvezményezettnek az 

értesítésben megjelölt határidőre kell megküldenie. 

 

Amennyiben valamennyi a szerződéskötéshez szükséges dokumentum rendelkezésre áll, a 

Magyar Atlétikai Szövetség támogatási szerződést köt a Kedvezményezettel. Ha valamelyik 

dokumentum hiányzik, vagy hiányos, illetve a Kedvezményezett elmulasztotta az értesítésben 

szereplő határidőt, a Magyar Atlétikai Szövetség a Kedvezményezettet 15 napos határidővel 

hiánypótlásra szólítja fel elektronikus levélben a Pályázati Adatlap 1.1.5. pontjában megjelölt 

email címre küld meg. A hiánypótlás az abban megjelölt határidő előtt is teljesíthető.  

 

Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés 

kézhezvételétől számított 30 napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb 

okból nem jön létre. A szerződéskötés meghiúsulásáról a Magyar Atlétikai Szövetség postai 

úton értesíti a pályázót. 

 

8.1. 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 

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. Annak igazolása, hogy a Kedvezményezett a külön jogszabályban foglaltaknak 

megfelelően eleget tett az állami sportinformációs rendszerbe (ÁSR) történő 

adatszolgáltatási kötelezettségnek; 

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

igazolt módon megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. szerinti 

követelményének; 

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

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

korlátozás alá; 

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

elfogadott költségvetési leírással (költségterv); 

9. Hozzájárulás a Kedvezményezett adatainak kezeléséhez, továbbá, kötelezettség 

vállalás, hogy az adatok változását írásban bejelenti; 

10. A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet alapján a 

doppingellenes tevékenységet végző Kedvezményezett nyilatkozatát, igazolását arról, 

hogy doppingellenes feladatainak eleget tesz; 



 

11. 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; 

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

fizetett tartozása nem áll fenn. 

 

 

A támogatási szerződés először a Kedvezményezett részéről cégszerűen, az aláírási 

címpéldánnyal megegyezően (amennyiben a Kedvezményezett aláírása kizárólag pecséttel 

együtt érvényes, ezzel együtt) kerül aláírásra, kettő példányban. A Kedvezményezett részéről 

a – pályázóról nyilvántartást vezető szerv (pl. bíróság) által kiadott igazoláson nevesített – 

hivatalos képviselő(k) jogosult(ak) a támogatási szerződést és minden a szerződéskötéshez 

szükséges dokumentumot aláírni. Amennyiben a szerződéskötés során a hivatalos 

képviselő(k) meghatalmazott útján jár(nak) el, a szerződéshez az aláírására feljogosító 

meghatalmazás eredeti példányát szükséges csatolni.  

 

Ez az eljárás irányadó az önálló jogi személyiséggel rendelkező sportszervezet (a 

továbbiakban jelen pontban: sportszervezet) tagszervezete (műhelye) esetén is, azzal a 

megkötéssel, hogy a szerződés aláírására a sportszervezetről nyilvántartást vezető szerv (pl. 

bíróság) igazolásán szereplő (vagy az általa meghatalmazott) személy jogosult. 

 

8.2. Szerződéskötés előtti módosítási kérelem 

Amennyiben a támogatási döntésben szereplő támogatás összege az eredeti pályázati 

kérelemben nevesített összegnél alacsonyabb, a Magyar Atlétikai Szövetség felhívja a 

pályázót arra, hogy a támogatási döntésnek megfelelően módosítsa a pályázatát. A módosított 

pályázati programot jóváhagyás céljából a Magyar Atlétikai Szövetség részére a támogatási 

szerződés megkötéssel egyidejűleg be kell nyújtani az eredeti pályázattal azonos módon (a 

kötelező mellékletek nélkül). Szerződéskötésre csak az elfogadott módosítások esetén 

kerülhet sor. 

 

9. A támogatási összeg 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 egy, de maximum kettő ütemben, előfinanszírozás formájában 

kerülhet sor. Az előfinanszírozás esetén a kifizetésre a záró beszámoló elfogadása előtt kerül 

sor. A támogatási összeg Kedvezményezett bankszámlájára való 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 Kedvezményezett a támogatási összeget nem 

szerződésszerűen használja fel. A Kedvezményezettnek ehhez be kell jelentenie valamennyi 

bankszámláját és kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy bankszámlája megváltozását, 

valamint további bankszámlák nyitását 5 munkanapon belül írásban jelzi a Magyar Atlétikai 

Szövetségnek. Ezzel egyidejűleg átadja Támogató részére a bankszámlája terhére azonnali 

beszedési megbízást lehetővé tevő felhatalmazó levél számlavezető által visszaigazolt eredeti 

példányát is és nyilatkozik a felhatalmazások érvényesítésének sorrendjéről. A támogatás 

folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott időpontig, banki utalás útján közvetlenül 



 

a Kedvezményezett bankszámlájára történik. Ez utóbbi esetben az inkasszóra vonatkozó 

felhatalmazó levelek a sportszervezet számlaszámaira kell, hogy kiállításra kerüljenek.  

 

A Kedvezményezett köteles a támogatás igénybe vételének jogosságát igazoló számviteli 

bizonylatait elkülönítetten kezelni és nyilvántartani. 

 

Támogatás nem folyósítható, amíg a Kedvezményezettnek adó-, járulék-, illeték- vagy 

vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van. A köztartozás kiegyenlítéséig a Magyar 

Atlétikai Szövetség a kifizetést felfüggeszti, amelyről írásban értesíti a Kedvezményezettet. A 

visszatartás a Kedvezményezett támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem érinti. 

 

Ez az eljárás irányadó az önálló jogi személyiséggel rendelkező sportszervezet (a 

továbbiakban jelen pontban: sportszervezet) tagszervezetének (műhelyének) támogatása 

esetén is, azzal a megkötéssel, hogy amennyiben a sportszervezet a tagszervezete nevében 

nyújt be pályázatot és az nem rendelkezik saját bankszámlával, a támogatás folyósítása a 

sportszervezet bankszámlájára történik. 

Pályázó tudomásul veszi, hogy a számára kifizetett költségvetési támogatás - a támogatott 

tevékenységgel összefüggő - felhasználásáról a kifizetést követő 30 napon belül köteles 

gondoskodni. Nem minősül a költségvetési támogatás támogatott tevékenységgel összefüggő 

felhasználásának annak betétként történő elhelyezése, kamatozó értékpapír vásárlására 

fordítása vagy más befektetési célú hasznosítása. Pályázó tudomásul veszi, hogy külön döntés 

nélkül is köteles a számára kifizetett költségvetési támogatást visszafizetni, a Támogató 

részére ha annak a támogatott tevékenységgel összefüggő felhasználásáról a részére történő 

kifizetést követő harminc napon belül nem gondoskodott. Ha a Pályázó a jelen pontba foglalt 

visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, köteles a költségvetési támogatásrész után, a 

részére történő folyósítás napjától a felhasználás napjáig a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) 301/A. § (2) bekezdése szerinti 

kamatot fizetni. 

10. Szerződéskötés utáni módosítási kérelem 

 

Szerződés módosítása kizárólag írásban történhet. A Kedvezményezettnek a szerződés-

módosításra irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással ellátva kell a Magyar Atlétikai 

Szövetség részére előterjesztenie. Kedvezményezett kizárólag olyan indokkal 

kezdeményezhet szerződés-módosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit utólag 

nem változtatja meg. A szerződés módosítására sor kerülhet különösen a támogatási cél 

megvalósulását nem veszélyeztető határidő-módosítás, a feladat költségvetésének 

módosulása, valamint a Kedvezményezett adólevonási jogosultságában bekövetkezett 

változás miatt, amely módosítást a Kedvezményezett az eredeti - vagy a korábban módosított 

- támogatási szerződésben a támogatás felhasználására meghatározott véghatáridő leteltéig 

írásban kezdeményezheti.  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a beszámolás során legfeljebb 10 %-os eltérés megengedett a 

részletes költségvetési terv egyes költségvetési rovatai között a Pénzügyi elszámolásban 

megengedett eltérések pontban leírtak szerint. A 10 %-ot meghaladó mértékű eltérés esetén 

szerződésmódosítási kérelmet kell benyújtani.  

 

11. A támogatás elszámolásának általános szabályai 

 

A Kedvezményezett a támogatás teljes összegének felhasználásáról köteles elszámolni. Az 

elszámolás szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (a továbbiakban együttesen: 



 

Beszámoló) benyújtásával történik. A Beszámoló benyújtásának végső határidejét a 

támogatási szerződés tartalmazza. 

 

A beszámolási kötelezettség teljesítése során a Kedvezményezettnek igazolnia kell, hogy a 

támogatás rendeltetésszerűen, a Támogató döntésének megfelelően, a szerződésben rögzített 

keretek között és célra, a támogatási időszakban került felhasználásra.  

 

A Beszámolót a Magyar Atlétikai Szövetség annak kézhezvételétől számított hatvan napon 

belül megvizsgálja, és dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról. A támogató döntéséről, 

továbbá az esetleges visszafizetési kötelezettségről a döntést követő 5 napon belül írásban 

értesíti a Kedvezményezettet.  

 

Szabályszerű elszámolás esetén a Beszámoló elfogadásra kerül. Hibás, vagy hiányos 

Beszámoló esetén hiánypótlásra egy alkalommal, 15 napos határidő tűzésével kerülhet sor, 

megjelölve az elszámolás hiányosságát. Amennyiben a Kedvezményezett a hiánypótlási 

határidőt elmulasztja, vagy a hiánypótlást hibásan, vagy hiányosan teljesíti, a Beszámoló, 

vagy annak érintett része nem fogadható el. 

    

Ha a Kedvezményezett a támogatási összeggel nem tud az elfogadott költségvetés szerint 

elszámolni, úgy a maradványösszegről – a lemondó nyilatkozat kitöltésével együtt – le kell 

mondania, és azt vissza kell utalni a Magyar Atlétikai Szövetség MKB Bank Zrt-nél banknál 

vezetett 10300002-20315870-00003285 számú bankszámlaszámra, a szerződésszám és 

„maradvány” szó közlemény rovatba történő feltüntetésével. A lemondó nyilatkozat és az 

elszámolás, kizárólag a visszautalásról szóló terhelési értesítő záradékolt másolatának a 

pénzügyi elszámoláshoz történő benyújtása esetén érvényes. 

 

A Beszámoló elbírálása során az alábbi döntések hozhatók: 

1) a Beszámoló elfogadása, 

2) a Beszámoló részbeni elfogadása,  

3) a Beszámoló elutasítása. 

 

A Beszámoló elfogadása esetén megállapításra kerül, hogy támogatás rendeltetésszerűen, a 

Magyar Atlétikai Szövetség döntése szerint, a szerződés céljának megfelelően került 

felhasználásra. A beszámoló elfogadásra kerül akkor is, ha a Kedvezményezett önkéntesen 

visszafizeti a fel nem használt támogatási összeg egészét, vagy egy részét. A Beszámoló 

elfogadását követően a Magyar Atlétikai Szövetség értesíti a szervezetet a támogatási 

szerződés lezárásáról. 

 

A Beszámoló részleges elfogadásakor, a benyújtott beszámoló alapján csak részteljesítés 

állapítható meg. Ilyen esetben meghatározásra kerül, hogy a pénzügyi elszámolás mely tételei, 

összegei, illetve a szakmai beszámoló mely elemei lettek elfogadva, illetve elutasítva. Ekkor a 

Magyar Atlétikai Szövetség, az értesítésében - határidő tűzésével - az el nem fogadott 

tételeknek megfelelő támogatási összeg visszafizetésére szólítja fel a Kedvezményezettet. 

 

A Beszámoló elutasítása azt jelenti, hogy a Kedvezményezett az elszámolási 

kötelezettségének nem tett eleget, vagy szerződésszegést követett el. Ennek esetei például a 

következők (részletes szabályozást a támogatási szerződés tartalmaz): 

- a Kedvezményezett nem tett eleget beszámolási / elszámolási kötelezettségének, vagy  

- a Kedvezményezett szakmai beszámolója és/vagy pénzügyi elszámolása teljes egészében 

elfogadhatatlan; 



 

- a Kedvezményezett a beszámolás során szerződésszegést követett el. 

Elutasító döntés esetén sor kerül a támogatási szerződéstől való elállásra. Ilyen esetben a 

Kedvezményezettnek az értesítés szerinti felszólításra vissza kell fizetnie a támogatás 

összegét a támogatási szerződésben meghatározott kamat összegével növelten. 

 

12. A támogatás elszámolásának részletes szabályai 

 

12.1. Pénzügyi elszámolás 

A pénzügyi elszámolás keretében a Kedvezményezettnek a támogatási időszakban 

megvalósult gazdasági események költségeit, a támogatási összeg felhasználását igazoló 

számviteli bizonylatokat és azok pénzügyi teljesítését (kifizetését) igazoló bizonylatokat egy 

számlaösszesítő melléklettel együtt kell benyújtania. Az elszámoláshoz beküldendő 

bizonylatmásolatokat sorszámozni kell a számlaösszesítő sorrendjével megegyezően, hogy a 

tételes ellenőrzés során a kifizetések egyértelműen azonosíthatók legyenek. 

  

A felhasználást és a kifizetést igazoló bizonylatokat záradékolni, majd hitelesíteni kell a 

következő módon: 

Az eredeti számviteli bizonylaton szöveges formában fel kell tüntetni az adott pályázat 

pályázati azonosítóját, valamint az elszámolni kívánt összeget, például: „…. Ft az xy… 

pályázati azonosítószámú szerződés terhére elszámolva”.  

 

A (záradékolt) eredeti számviteli bizonylat fénymásolatára ezt követően rá kell vezetni, hogy 

„A eredetivel mindenben megegyező másolat.” (vagy ezzel megegyező tartalmú hitelesítési 

szöveg), majd a fénymásolatot a képviselőnek (vagy meghatalmazottnak) cégszerű aláírásával 

és dátummal kell ellátnia. 

 

A hivatalos képviseletére jogosult személy záradékolása mellett, valamennyi bizonylaton 

szerepelnie kell a Pályázati Adatlap 1.1.6. pontjában megjelölt pályázati program (szakági 

műhely, szakmai műhely) szakmai vezető aláírásának, aki ezzel igazolja a támogatás 

tagszervezet (műhely) általi felhasználását. 

 
A pénzügyi elszámolás részeként a következőket minden esetben be kell küldeni papír alapon:  

- a számlaösszesítő a szervezet hivatalos képviselője által aláírt, eredeti példánya, amely az 

elszámolni kívánt kiadásokat alátámasztó számviteli bizonylatok adatait tartalmazza;  

- a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok hitelesített másolata (12.1.1.);  

- az elszámolni kívánt kiadásokat igazoló, záradékolt számviteli bizonylatok hitelesített 

másolata (12.1.2.);  

 

12.1.1. Pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok 

Minden, a gazdasági események kiadásait igazoló számviteli bizonylathoz, annak értékének 

pénzügyi teljesítését (kifizetését) igazoló - fentiek szerint hitelesített - bizonylatot is csatolni 

kell. Pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylat: 

 

A) költség, kiadás készpénzben történő megfizetése esetén: 

- a Kedvezményezett által kiállított kiadási pénztárbizonylat, vagy 

- ha a szervezet nem vezet kiadási pénztárbizonylatot időszaki pénztárjelentés, vagy egyszeres 

könyvvitel esetében naplófőkönyv, melyen szerepelnie kell a nyitó- és záróegyenlegnek, és 

csatolni kell az erről szóló nyilatkozatot (időszaki pénztárjelentés vagy naplófőkönyv esetén 

oldalhű hitelesített másolatokat kell benyújtani); 

 



 

B) átutalással teljesített kifizetés esetén: 

- a bank által kibocsátott bankszámlakivonat, vagy 

- a Kedvezményezett által előállított internetes ún. számlatörténet, amennyiben az tartalmazza 

a nyitó- és záró egyenleget is. 

 

 

12.1.2. A felhasználást igazoló számviteli bizonylatok 

 

A) Működési célú támogatások 

 

1. BÉRKÖLTSÉG, EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK 

 

- A munka-, vagy megbízási szerződés, illetve a munkaköri leírás (abban az 

esetben, ha nem kerül részletesen meghatározásra a szerződésben); 

- teljesítésigazolás (megbízási szerződés esetén); 

- a bérszámfejtés dokumentumai (egyéni bérszámfejtő lapok, a munkavállalót, 

illetve a munkáltatót terhelő kötelezettségekre lebontva); 

- amennyiben releváns a munkavállalók ekho-s nyilatkozatai. 

 

2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 

 

- Befizetést igazoló bizonylat. 

 

3. DOLOGI KIADÁSOK  

 

3.1. Anyagköltség, készletbeszerzés  

- ajánlattételi nyilatkozat, megrendelő (tartalmaznia kell a megrendelt árucikk 

megnevezését, egységárát, mennyiségét, a teljesítés időpontját, továbbá a megrendelő 

és a szállító hivatalos cégadatait), elfogadó nyilatkozat; 

- fenti három jognyilatkozat hiányában szerződés; 

- műszaki cikkek esetén a termék hivatalos műszaki leírása; 

- leltárba vétel dokumentum; 

- kiadás esetében átadás-átvételi dokumentum 

- igénybevevői névsor. 

 

3.2. Szellemi tevékenység költségei, szakértői, előadói díjak  

- szerződés, a hozzá tartozó teljesítésigazolás; 

- igénybevevői névsor (amennyiben szükséges). 

 

3.3. Bérleti díjak 

- bérleti szerződés; 

- sportlétesítmény esetén: edzésnapló/teljesítési igazolás/eseményigazolás; 

- autóbusz esetén: megrendelő, menetlevél, eseményigazolás; 

- igénybevevői névsor. 

 

3.4. Rezsi jellegű kiadások 

- szolgáltatási szerződés; 

- hitelt érdemlően igazolni szükséges az igénybevevő személyét; 

 

3.5. Szállítási, utazási költségek 



 

- szállítás esetén szerződés, vagy megrendelő; 

- magánszemély tulajdonában lévő gépjárműhöz kapcsolódó utazási költség 

esetén: forgalmi engedély, tulajdonos személyének igazolása;  

- kiküldetési rendelvény, eseményigazolás; 

- utaslista; 

 

A NAV által közzétett üzemanyagárak, fogyasztási normák, amortizációs költségek 

figyelembe vételével kell eljárni. 

 

3.6. Egyéb szolgáltatások vásárlása 

- szerződés; 

- eseményigazolás; 

- szállás, étkezés esetén: igénybevevői névsor, igénybevevői díj; 

- vállalkozói díj kifizetése esetén vállalkozói szerződés, teljesítési igazolás; 

- eseményrendezés: részletes szakmai beszámoló; 

- PR, marketing esetén: teljesítési igazolás, eseményigazolás; 

- képzés, előadás megrendezése esetén: eseményigazolás, részletes szakmai 

beszámoló; 

- diagnosztikai mérés, szakmai leírás, igénybevevői névsor, teljesítési igazolás. 

 

3.7. Egyéb dologi kiadások 

- gyógyszerek esetén: sportorvosi igazolás, igénybevevői névsor 

 

12.1.3. Pénzügyi elszámolásban megengedett eltérések 

A támogatás felhasználása során a Kedvezményezett a költségterv egyes költségvetési 

rovatain rögzített összegtől lefelé korlátlan mértékben eltérhet.  

 

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásra meghatározott véghatáridőig a Magyar 

Atlétikai Szövetséghez benyújtott, indokolt írásbeli nyilatkozata alapján a költségvetés 

rovatain (költségvetési rovatnak tekintendő: a költségterv bérköltség és egyéb személyi 

jellegű kifizetések; a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, a beruházás és a 

felújítás rovatok) rögzített összegek legfeljebb 10%-ával léphetők túl (a költségterv más 

rovatainak megtakarítása terhére, a támogatás főösszegén belül). Az eltéréseket a Támogató a 

Kedvezményezett részletes indoklása alapján elfogadja vagy elutasítja.  

 

A pénzügyi elszámolás során a költségvetés egyes rovatain belül új költségvetési sor (alsor, 

pl.: anyagköltség, készletbeszerzés) nyitása nem megengedett a jóváhagyott támogatási 

összegre, vagyis csak olyan alsorra számolható el költség, amelyre a Kedvezményezett 

korábban is tervezett támogatásból költséget. 

 

A Kedvezményezettnek a költségterv rovatai szintjén pozitív irányban külön-külön a 10%-ot 

meghaladó eltérésre csak a támogatási szerződés mindkét fél általi módosítása útján van 

lehetősége.    

 

12.2. Szakmai beszámoló ellenőrzése 

Szöveges szakmai beszámoló (a szakmai előrehaladás, a pályázat eredményeként elért, az 

érintett szakmai területre irányuló változás bemutatása, erre alkalmas eszközökkel, 

diagramokkal, esetleg képekkel illusztrálva). A beküldött szakmai beszámoló ellenőrzése 

kiterjed annak vizsgálatára, hogy az elfogadott, érvényes szakmai programterv 

megvalósultnak tekinthető-e. A beszámolóban a támogatásból megvalósított feladat céljának, 



 

és eredményeinek, a támogatás hasznosulásának rövid ismertetésére kerül sor. 

 

A szakmai beszámolóban felsorolt megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pénzügyi 

elszámolás költségvetési soraihoz. 

 

12.3. Egyéb ellenőrzések 

A Magyar Atlétikai Szövetség, illetve a jogszabály által az ellenőrzésükre feljogosított 

szervek jogosultak a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzésére. 

A Kedvezményezett az ellenőrzések során köteles együttműködni az ellenőrzést végző 

szervezetekkel, illetve a projekt zárását követő 10 éven át köteles biztosítani, hogy a 

pályázatban a dokumentumok őrzésére kijelölt, vagy előre bejelentett, ettől eltérő helyen a 

pályázati dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre álljon. A helyszín változásáról köteles 

haladéktalanul tájékoztatni a Magyar Atlétikai Szövetséget. 

 

13. Lezárás 

 

A pályázati program lezárásáról a Magyar Atlétikai Szövetség értesíti a Kedvezményezettet, 

egyúttal intézkedik a banki felhatalmazó levél visszavonásáról is.  

 

14. Lemondás 

 

A Kedvezményezett a támogatói döntés után bármikor – akár a beszámoló beküldésével egy 

időben – kezdeményezheti a támogatási összeg egészéről, vagy egy részéről történő 

lemondást. A lemondó nyilatkozatot a sportszervezet hivatalos képviselőjének kell aláírni és a 

visszautalásról szóló terhelési értesítő záradékolt másolatát csatolni kell a nyilatkozathoz. 

 

15. Adatmódosítás 

 

Amennyiben a szerződés megkötését követően a Kedvezményezett bármely adatában változás 

következik be, azt a Kedvezményezett haladéktalanul, legkésőbb 8 napon belül köteles a 

Magyar Atlétikai Szövetségnek bejelenteni a változást igazoló dokumentumok megküldésével 

egyidejűleg. 

 

16. Iratbetekintés szabályai 

 

A pályáztatás során keletkezett iratokba való betekintés az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályai alapján lehetséges. 

Az eljárás során keletkezett iratok főszabály szerint nyilvánosak, így az adatot igénylő azokba 

betekinthet, arról másolatot készíthet, kivonatot kérhet az alábbi kivételek figyelembe 

vételével. 

 

Nem nyilvános adat: 

- Személyes adat, különleges adat; 

- Üzleti titok; 

- A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. tv. szerinti minősített adat ; 

- Nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján minősített adat; 

- Ha a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot – az adatfajták meghatározásával – 

törvény honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy bűnmegelőzési, központi pénzügyi 



 

vagy devizapolitikai érdekből, bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel 

korlátozza. 

- A döntés megalapozását szolgáló adatok a döntés meghozatalát megelőzően. 

Az adat igénylésére vonatkozó kérelmét a Magyar Atlétikai Szövetség címére (1146 

Budapest, Istvánmezei út 1-3.) postai úton lehet eljuttatni. 

 

17. Kifogás  

 

A Pályázó, vagy a Kedvezményezett kifogást nyújthat be a pályázati eljárásra, a támogatási 

igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések 

megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére 

vonatkozóan, amennyiben az eljárás véleménye szerint jogszabálysértő.  

 

Kifogás - az EMMI-hez történő - benyújtására a kifogásolt intézkedésről, vagy mulasztásról 

történő tudomásszerzéstől számított 15 napon belül írásban van lehetőség, a jogszabályban 

meghatározott tartalommal. A kifogás az elbírálásra jogosult általi kézhezvételtől számított 30 

napon belül kerül elbírálásra, amelyről az előterjesztő írásbeli értesítést kap. Egy döntéssel, 

intézkedéssel összefüggésben kifogás egyazon Pályázó, vagy Kedvezményezett részéről csak 

egy alkalommal nyújtható be. 

 

18. Egyéb tudnivalók 

 

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a pályázati azonosító megjelölésével e-mailben, 

levélben, telefonon lehet feltenni az alábbi cím(ek)en: 

 

Magyar Atlétikai Szövetség 

Istvánmezei út 1-3. 

Budapest 

1146 

 

e-mail: maszpalyazat2013@gmail.com 

 

Budapest, 2013. október 18. 

         

Magyar Atlétikai Szövetség 
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