
 

 

ELLENŐRZŐLAP 
 
Ahhoz, hogy a MOB és az Önök sportszervezete között a Sport XXI. program támogatási szerződése létrejöjjön, a 
kiértesítő levélben felsorolt kötelező dokumentumokat el kell küldeniük számunkra kézhez vételtől számított 30 

napon belül. Ez a lap segítséget nyújt Önöknek, hogy nyomon követhessék, rendelkeznek-e már az összes 
visszaküldendő dokumentummal.  

 
Kérjük szépen, segítsék munkákat azzal, hogy a felsorolt dokumentumokat egyszerre küldjék vissza! 

 
 

 
  1. Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy  

 szerepel köztartozásmentes adózói adatbázisban)  
Tájékoztatjuk, hogy az igazolás három féle módon szerezhető be: 
A.  Papíralapú igazoláshoz NAV (www.nav.gov.hu) internetes honlapjáról letölthető a [12UK11] „Kérelem adóigazolás 
kiadásához” nyomtatvány kell használni. A kérelem nyomtatványkitöltő programmal kitölthető, papíralapon vagy elektronikus 
úton is benyújtható. 
B.   Ügyfélkapun keresztül online, elektronikus úton: www.ugyfelkapu.magyarorszag.hu 
C. Bejelentkezés a NAV köztartozásmentes online oldalára: NAV 12UK21 számú nyomtatvány kitöltésével 
http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/adatbazisok/koztartozasmentes 

 
 2. Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet 

nyilvántartásban szereplő adatairól). 
 

 3. Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány minta, a támogatott szervezet bejegyzett vezetőjétől. 
 

 4. Több részletben történő támogatás kifizetés esetén a sportszervezet valamennyi, beszedési megbízással megterhelhető 
fizetési számlájára vonatkozóan, a támogató javára szóló, csak a támogató írásbeli hozzájárulásával visszavonható 
beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a 
követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. Több bankszámla esetén a 
kedvezményezettnek meg kell adnia a felhatalmazó nyilatkozatok érvényesítésének sorrendjét is (irat mintát csatoljuk 
levelünkhöz, a számlavezető bankkal kell aláíratatni, lepecsételtetni). A minta elektronikus formában is elérhető a 
www.nupi.hu oldalon (Sport XXI. program, letölthető dokumentumok). 

 
 5-6. A támogatott program tárgyévi szöveges szakmai és költségterve (kötelező formátumot kiértesítő levelünkhöz csatoljuk 

vagy letölthető elektronikus formában is a www.nupi.hu oldalon (Sport XXI. program, letölthető dokumentumok). 
 

 7. A sportszervezet nyilatkozatát (nyilatkozat-mintát csatoljuk levelünkhöz vagy letölthető elektronikus formában is a 
www.nupi.hu oldalon (Sport XXI. program, letölthető dokumentumok). 
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A Sport XXI. Program munkatársai és elérhetőségei: 

Szász Ágnes Tel: +36-30-645-2708, Vadászi Krisztina Tel: +36-30-330-7247, Baráth Orsolya Tel: +36-30-206-5064  
Pignitzky Dorottya programvezető Tel: +36-30-233-3029 


