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Támogatási kérelem 

- Minden mezőt ki kell tölteni, olvashatóan, ne maradjon el a keltezés, az aláírás és a pecsét. 

- Csatolni kell egy szöveges mellékletet, mely tartalmazza az igényelt támogatással 

megvalósítandó tevékenységek leírását. Ehhez küldünk majd mintát a kérelem, vagy a 

szerződés mellékletei közt. 

Támogatási szerződések 

Az összeget azután tudjuk utalni, hogy a szerződést és minden mellékletet kitöltve megkaptunk. 

- 2 példányban, aláírva, lepecsételve kell visszaküldeni, keltezni nem kell. 

- Iktatószám az első oldal bal felső sarkában, pl. „B-KMPSZ/152-1/2018. 

Kivonat az egyesület nyilvántartott adatairól (30 napnál nem régebbi) 

- Le lehet kérdezni ingyenesen az interneten: keresőbe beírni: „Civil Szervezetek 

Névjegyzéke” - majd az 1. találatot megnyitni. 

- A weboldalon az egyesület nevére kell rákeresni, majd a nyomtatható verzióra kattintva 

lehet az adatokat kinyomtatni, majd oldalanként hitelesíteni kell. 

Költségterv 

- Tartalmazni kell az egyesület egész éves költségvetését, nem csak a támogatási összeget. 

- Ne maradjon le a keltezés, aláírás, bélyegző. 

Köztartozásról szóló nemleges igazolás (30 napnál nem régebbi) 

Igényelhető ügyfélkapun is, de egyszerűbb módja a Köztartozásmentes adózói 

adatbázisból való lekérdezés, amelyhez elég egy keresést indítani a NAV honlapján, az 

eredményt kinyomtatni és cégszerű aláírással ellátni. 

ÁFA nyilatkozat 

Értelemszerűen és olvashatóan kell kitölteni fent az egyesület adatait, bejelölni a 2. és az A. 

pontokat, ezután keltezés, aláírás, bélyegző. 

Felhatalmazó levél 

A szerződésekhez csatolni szükséges banki felhatalmazó levelet, de nem kell minden évben újat 

kitölteni. Ha az egyesület az előző évben is kapott támogatást, és nem történt az adataiban változás, 

megfelel az előző évi felhatalmazó levél is. 

- Amennyiben újat kell kitölteni, az egyesület nevét és számlaszámát olvashatóan kell beírni. 

- Keltezni kell mindkét helyen, és cégszerű aláírással kell ellátni az egyesületnek és a 

befogadó banknak. 

8. sz. melléklet 

- Felül ki kell tölteni az egyesület adatait. A nyilvántartásba vételi okirat száma a Civil 

szervezetek névjegyzékén az alapadatoknál található első szám, nyilvántartásba vevő szerv: 

Kecskeméti törvényszék. Fent a tevékenység elé azt kell írni, hogy „polgárőr”. 

- A 2.1 pontot kell bejelölni, ha az egyesület máshonnan nem igényelt támogatást. 

- A 2.2 pontot be kell jelölni, ha az egyesület máshonnan is igényelt támogatást. 

- A 3.1 pont: az egyesület nem áll végelszámolás alatt. 

- A 3.2 pont: az egyesület nem áll adósságrendezési eljárás alatt. 

- 4.1: az egyesület a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 

szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett. 

- 4.2. A Kedvezményezett a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

- A 9.1 és 9.2 pontoknál a „nem”-et, a 9.3 pontnál a „nem releváns”-t kell bejelölni, a 9.4 és 

9.5 pontokat üresen kell hagyni. 

- A 3. oldalon a táblázatnál, ha az egyesület máshonnan is kért támogatást, be kell írni az 

idejét és a támogató nevét, ha nem igényelt máshonnan, akkor a táblázatot át kell húzni. 

- Keltezés és cégszerű aláírás a 2. és 3. oldalra is kell, akkor is, ha nem kért máshonnan 

támogatást az egyesület. 
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Aláírási címpéldány 

Közjegyző vagy ügyvéd által kiállított aláírási címpéldányát kell csatolni, banki aláírási karton 

nem jó. Nem kell eredetit küldeni, elég a hitelesített másolat. 

Az elszámolásról általánosságban 

Az OPSZ elszámolási útmutatóját célszerű legalább egyszer elolvasni. Az elszámolási határidő 

mindig a támogatási szerződésben van meghatározva. 

- Akik már felhasználták az összeget, a határidő előtt is beküldhetik az elszámolást. 

- Ha az egyesület nem számol el határidőre, a Támogató az összeget inkasszálhatja, illetve 

az egyesület a szerződésben foglaltak szerint eleshet a további támogatásoktól. 

- Nem kerülhet az elszámolásba a támogatási időszakot megelőző évi számla. 

- Azok a bizonylatok számolhatók el, melyek a szervezet vezetőjének engedélyével kerültek 

kifizetésre, utalványozása megtörtént. Erre célszerű bélyegzőt készíttetni. 

 

 

- Nem kötelező, de az egyesület és a megye munkáját is könnyítené, ha csak A4-es 

másolatokat küldenének az elszámolással. A számlákat és egyéb mellékleteket ne tűzzék 

össze, hanem a számlaösszesítő szerinti sorba kell rakni és beszámozni. 

Szakmai Beszámoló 

A szakmai beszámolóban a támogatási összeg felhasználásának szakmai vonatkozásait, 

eredményességét kell ismertetni, nem a az egyesület tevékenységét. 

Számlaösszesítő 

A számlaösszesítőt a papír alapú benyújtás mellett e-mailben is kérjük megküldeni excel 

formátumban. A támogatási szerződéshez mellékletként szoktuk csatolni a számlaösszesítő üres 

excel táblázatát. Fontos, hogy minden évben az általunk a szerződéssel együtt kiküldött példány 

legyen használva, ne pedig az előző évi verziók, mert előfordulhatnak formai változások. 

- A szerződés szerinti támogatási összeghez a teljes évi támogatási összeget kell írni. 

- Az „előzőleg elszámolt összeg” mezőbe az I. félévben elszámolt összeget kell írni, első 

féléves elszámoláskor üresen kell hagyni. 

- A szerződés iktatási számát mindenki a saját szerződésének első oldalán találja a bal felső 

sarokban, tehát nem a záradékoló szám kerül ide. 
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- A számlákat a számlán feltüntetett teljesítési idő, szerint kell időrendi sorba rakni. 

- A számla sorszámánál a teljes számot ki kell írni. 

- Termék szolgáltatás értékesítőjéhez a számla kiállítójának pontos megnevezését kell írni. 

- Pénzügyi teljesítés ideje készpénzes számláknál a kifizetés ideje, utalásnál az utalás napja, 

ami a kivonaton szerepel. 

- A „Banki kivonat, kiadási pénztárbizonylat száma” mezőbe utalásos számláknál a banki 

kivonat száma kerüljön, készpénzes fizetésnél a kiállított kiadási pénztárbizonylat teljes 

sorszáma, naplófőkönyv esetén az oldalszám/hivatkozott tétel száma. 

 

-  Készpénzes számlákánál minden esetben kerekíteni kell. A számlaösszesítőn is, a kiadási 

pénztárbizonylaton is, és a számla záradékán is. Átutalásos számláknál nincs kerekítés. 

- A számlaösszesítő soraiban üres mező nem lehet. Egy adott soron belül mindent ki kell 

tölteni, kivéve a Nettó és az Áfa mezőket, ezeket üresen kell hagyni. 

- A bruttó összeghez a teljes összeget kell írni, akkor is, ha részösszeg van elszámolva. 

- Az elszámolt összeg mezőbe az az összeg legyen írva, ami el van számolva a teljes összegből. 

- Excel táblázatba az összegekhez csak számokat írjanak, ne legyenek speciális karakterek 

írva, pl. pont, vessző, kötőjel stb., mivel a képlet ezeket nem tudja értelmezni. 
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- Kiküldetési rendelvénynél az egyesület nevét kell a termék értékesítőjéhez írni, a szolgáltatás 

nevéhez pedig azt, hogy saját kocsi használata, valamint a kiküldetésen lévő polgárőr nevét. 

- Étkezéssel kapcsolatos bármilyen számla reprezentációnak minősül, ilyen számlák esetében 

a szolgáltatás megnevezéséhez azt írják oda, hogy reprezentáció. 

- Ha sok számla van, és nem fér el egy oldalon, akkor nem szabad egy másik táblázatba írni a 

többi számlát, nem lehet két táblázatra bontani az elszámolást, hanem új sort kell beszúrni. 

- Fontos, hogy amennyiben olyan jellegű hiánypótlásra kerül sor, ami érinti a számlaösszesítőt 

is, ezesetben a javított excel táblázatot újra meg kell küldeni email-ben. 

 

Pénzügyi teljesítés igazolása 

A számla ellenértékének teljesítését minden esetben igazolni kell. Átutalásos számlához 

bankszámla kivonatot kell csatolni, átutalási megbízás és számlatörténet nem jó, készpénzes 

számlához pedig a kiadási pénztárbizonylat másolatát. 

Kettős könyvvitelt vezető egyesületek esetében kötelező a kiadási pénztárbizonylat használata. 

Amennyiben az egyesület nem vezet kettős könyvvitelt, kizárólag abban az esetben elfogadható 

bizonylat helyett a naplófőkönyv másolata. 

 

- A kiadási pénztárbizonylatra kell a kiállító és az utalványozó aláírása, valamint a felvevő 

aláírása és személyi igazolvány száma.  

- Kerekítésre oda kell figyelni, készpénzes számlák esetében a ténylegesen kifizetett, 

kerekített összeget kell feltüntetni a számlaösszesítőn, a számla záradékán és a hozzájuk 

kiállított pénztárbizonylaton, tehát mindenhol. Átutalásos számláknál nincs kerekítés. 

 

Záradékolás 

A számlákat záradékolni kell, vagyis minden számlára fel kell vezetni az elszámolt összeget, és a 

szerződésben meghatározott záradékoló szöveget, melynek száma évente változik. A 

záradékoláshoz célszerű bélyegzőt csináltatni. 

- Az összeget minden esetben be kell írni. 

- Az eredeti számlát kell záradékolni, nem 

pedig a másolatot. 

- Záradékolás és hitelesítés nem lehet ugyanazon 

a példányon. 
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- A záradékolás akkor teljes, ha ott van mellette a bélyegző, az elnök aláírása, és a dátum. 

- Az elszámolt összeg se több se kevesebb nem lehet, mint az aktuális félévre adott 

támogatás. Az egyik számlából csak részösszeget kell elszámolni, úgy, hogy a támogatási 

összeg pontosan meglegyen. Ezt az összeget kell írni a záradékra és a számlaösszesítőre. 

- Ilyen esetben is a teljes összeget kell a kiadási pénztárbizonylatra írni, mivel a teljes összeg 

került kifizetésre, nem pedig az elszámolt összeg. 

- A fennmaradó részt el lehet számolni másik félévre, vagy másik támogatás terhére. 

 

 

Hitelesítés  

A számlákat, kifizetést igazoló bizonylatokat, 

valamint az egyéb dokumentumok minden oldalát 

az „eredetivel mindenben megegyező hiteles 

másolat” felirattal kell ellátni, majd az egyesület 

képviselőjének aláírásával és bélyegzővel, valamint 

dátummal ellátni. 

Eredeti számlákat vagy pénztárbizonylatokat ne 

küldjenek be! Az minden esetben marad az 

egyesületnél. A záradékolt eredetit másolják és azt 

küldjék be hitelesítve. 

 

Gépjárművel kapcsolatos költségek 

- A kedvezményezettnek nevesítve szerepelni kell a forgalmi engedélyben. 

- A gépjármű rendszámának szerepelnie kell a számlán. 

- Minden alkalommal csatolni szükséges a forgalmi engedély másolatát. 

- Az üzemanyag számlákhoz mellékelni kell a menetlevelek másolatát. 

- Üzemanyagkártya esetében a felhasznált üzemanyag mennyiségét lehet elszámolni, melyről 

az üzemanyag értékesítője számlát is kiállított. 

- A kiküldetési rendelvényhez kell a jármű forgalmi engedélyének másolata és  a kiküldetési 

rendelvényen szereplő polgárőr igazolványának másolata. 

- Amennyiben a kiküldött személy nem a saját, a házastárs vagy élettárs tulajdonában lévő 

gépjárműre számol el költséget, szükséges csatolni egy tulajdonosi nyilatkozatot, mely 

szerint a kiküldött személy jogosult használni a járművet. 

„A Belügy-
minisztérium 

BM/3361-3/2018 
számú támogatása 

terhére 2815 Ft 
elszámolva” 
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- A kötelező biztosítás elszámolásához a díjbekérő is szükséges, nem elég a befizetett csekk 

másolata. Ha díjbekérő nem áll rendelkezésre, jó a biztosítási kötvény másolata. A záradékot 

az eredeti díjbekérőre kell felvezetni. 

- Ha több negyedév van elszámolva, akkor is minden záradékot az eredeti díjbekérőre, 

ugyanarra az oldalra kell egymás alá felvezetni. 

- Saját tulajdonú gépjárműre csak akkor lehet költséget elszámolni, ha az egyesület 

megfizette utána a cégautóadót. A befizetést szükséges igazolni, de csak a banki kivonatot 

kell a támogatás elszámolásához mellékleni. 

Szükséges mellékletek 

- A százezer forintot meghaladó számláknál szükséges csatolni szerződést. Szerződésnek 

minősül a megrendelőlap, és annak visszaigazolása is. 

- Ha a számlán szerződésre való hivatkozás szerepel, vagy a szolgáltatás értéke az 50 ezer 

forintot meghaladja, szükséges a munkalap, szervizlap, szerződés csatolása. 

- A könyvelési és az ügyvédi költségeknél szükséges csatolni a szerződések hitelesített 

másolatát. 

- Közüzemi, karbantartási költség olyan helységre számolható el, mely az egyesület székhelye, 

bérletében vagy használatában áll, ezekhez csatolni kell szerződést, vagy tulajdoni lapot. 

- Ha az egyesületnek a rezsi költségek továbbszámlázásra kerülnek, a bérbe adó nevére 

kiállított számla másolatot is csatolni kell. 

- Helyiségbérleti díj esetén a használati vagy bérleti szerződést, gépjárművek esetén 

haszonkölcsön szerződést vagy használati szerződést kell csatolni. 

- Csak az OPSZ által kiadott rendeletben szereplő formaruházat szerezhető be. Ha nem az 

OPSZ partnereitől kerül beszerzésre a formaruházat, nyilatkozni kell, hogy megfelel a 

rendeletnek. Az OPSZ szerződött partnerei: Vizuátor Kft., M+Z 2000 Kft., Kazur Uniform 

Kft., Adorján-Tex Kft., DS WORLD Kft. 

A Belügyminisztérium BM/3361-3/2018 számú támogatása terhére 12441 Ft elszámolva 

A Belügyminisztérium BM/3361-3/2018 számú támogatása terhére 12441 Ft elszámolva 

A Belügyminisztérium BM/3361-3/2018 számú támogatása terhére 12303 Ft elszámolva 



7 

 

Reprezentáció 

Minden étkezéssel kapcsolatos kiadás reprezentációnak minősül, pl. taggyűlések, elnökségi 

ülések alkalmával elfogyasztott kávé, üdítő, pogácsa, illetve bármilyen egyéb rendezvényen 

fogyasztott bármilyen élelmiszer. A reprezentáció csak abban az esetben adómentes, ha az adott 

évben legfeljebb az egyesület éves összes bevételének a 10%-át nem haladja meg. A 10% átlépése 

esetén adót kell utána fizetni. 

Nem elszámolható költségek 

- Alkohol tartalmú italokat nem lehet elszámolni. 

- Nem számolható el az OPSZ által biztosított támogatás terhére a polgárőr szövetség 

részére megfizetett tagdíj. 

- Nem számolható el olyan összeg, amelynek fedezete más támogatási forrásban biztosított, 

illetve egyéb megtérül, tehát egy számlát egyszer lehet elszámolni. 

- Nem számolható el olyan számla összege, amelyen a támogatott szervezet teljesítés 

igazolása nincsen feltüntetve. A teljesítés igazolás során az arra jogosult személy 

aláírásával igazolja a konkrét termék, vagy szolgáltatás szükségességét és megfelelőségét. 

 

NAV IGAZOLÁS 

Ahogy korábban említésre került, a támogatáshoz minden esetben kötelező egy 30 napnál nem 

régebbi köztartozásról szóló nemleges igazolás csatolása. Ennek legegyszerűbb módja a 

Köztartozásmentes adózói adatbázisból való lekérdezés. A köztartozásmentes adózói adatbázis az 

adóhatóság honlapján közzétett közhiteles nyilvántartás, mely igazolja, hogy az adatbázisban 

szereplő egyesület köztartozásmentes adózónak minősül. Az adatbázisban történő szereplés ténye 

általánosan elfogadott a nemleges adó-, illetve a nemleges együttes adóigazolások bemutatása 

helyett. Ez azt jelenti, hogy az adatbázisban szereplő egyesületnek többé nem kell kérnie NAV 

igazolást a pályázataihoz, elég a NAV honlapján egy egyszerű lekérdezést végrehajtania, az 

eredményt kinyomtatnia, cégszerű aláírással ellátnia, és ezzel igazolva van a köztartozásmentesség. 
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Keresőben a „köztartozásmentes adatbázis” kulcsszavakra rákeresve az első találat a NAV erre a 

célra létrehozott oldala. Az oldal alján lehet kezdeményezni a lekérdezést az egyesület nevének 

vagy adószámának begépelésével. 

 

Az oldal tetején további információk találhatók a „37. füzet” című linkre kattintva, valamint innen 

lehet letölteni a regisztrációhoz szükséges „KOMA” nevű nyomtatványt is. A felvétel iránti kérelem 

elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) nyújtható be, az általános nyomtatványkitöltő program 

segítségével, az említett nyomtatvánnyal. A kérelem benyújtása illetékmentes. Az adóhatóság a 

kérelem benyújtásának hónapját követő hónap 10. napján felveszi az adózót az köztartozásmentes 

adózói adatbázisba, ha az adóhatóság vizsgálata alapján az adózó az adatbázisba történő felvételhez 

a törvényben előírt feltételeket teljesíti. 

 

CÉGAUTÓADÓ 

A cégautóadó, ahogy a neve is mutatja, egy adó, amit kötelezően be kell fizetni a NAV felé az 

egyesület tulajdonában lévő járművek után, ha kapott rá az egyesület valahonnan támogatást, ha 

nem. Sok félreértést okozott az OPSZ által az egyesületek részére folyósított cégautóadó támogatás, 

amely egy céltámogatás. Ezt az OPSZ nem automatikusan fizeti, hanem minden évben igényelni 

kell, lehetőleg év elején, az előző évi elszámolás után. 

 

Ehhez az opsz.hu oldalról, vagy a bkmpsz.hu „egyesületeknek” menü „cégautó adó” menüpontjából 

http://www.opsz.hu/
http://bkmpsz.hu/
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le kell tölteni az I. számú nyilatkozatot, kitöltve beküldeni a megyei szövetség címére, majd 

ellenjegyzés után a megyei szövetség továbbítja az OPSZ felé. A szerződést az OPSZ küldi meg az 

egyesületnek, és az összeget is közvetlenül utalják, nem a megyén keresztül. Ebből adódóan, 

bármilyen cégautóadóval kapcsolatos problémával az OPSZ gazdasági osztályát kell keresni. 

 

Ugyanakkor a megyei elszámolásban, az egyesület tulajdonában lévő gépjárművekkel kapcsolatos 

költség elszámolásához mellékletként csatolni szükséges a cégautó adó megfizetéséről az igazolást. 

Ez nem keverendő össze a cégautóadó támogatás elszámolásával, amit az OPSZ felé küld meg az 

egyesület. A megyei elszámolásba csak a bankszámlakivonatot kell mellékelni, amelyen be lett 

fizetve az aktuális negyedév. Abban az esetben, ha a Kedvezményezett nem fizette meg a 

tulajdonában lévő gépjármű után a cégautó adót, nem számolhat el rá semmilyen költséget. Ha az 

egyesület üzembentartó, de ennek ellenére kötelezett az adófizetésre, ebben az esetben is kérjük a 

befizetés igazolását. 

 

Cégautó adó befizetését el lehet számolni a megyei támogatás terhére is, de csak abban az esetben, 

ha az OPSZ-től nem kértek erre a célra cégautó adó támogatást. Cégautóadó elszámoláshoz az 

alábbi dokumentumok hitelesített másolata szükséges: bankszámla kivonat, adóbevallás, NAV 

köztartozásmentes igazolás, NAV folyószámla kivonat. 


