
1 Mindkét példányt kérjük tollal, a sportoló vagy gondviselő/szülő által saját kezűleg kitölteni. Az I. pontban a személyes adatokat csak 
abban az esetben kell kitölteni, ha kiskorú nyilatkozik. Kiskorú nevében csak törvényes képviselője nyilatkozhat. A labdarúgó személyes 
adatai a II. pontba kerülnek. A nyilatkozat mintát (nem a kitöltöttet) a sportszervezet honlapján is kötelező közzétenni.  
2 A 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 4.§ (11) bekezdés alapján a támogatást igénybevételére jogosult szervezet honlapján köteles 
közzétenni a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programját, valamint annak költségtervét.  
3 A versenyengedély fejlécében található hatjegyű azonosító szám.  
4 Csak utánpótlás korú sportolók esetében van lehetőség ilyen költség elszámolására!  
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   N Y I L A T K O Z A T 1 
sportfejlesztési támogatásból beszerzett eszközök, szolgáltatások átvételéről/felhasználásáról 

(KÉRJÜK a sportolók – kiskorú sportolók esetében a gondviselő - által a biztosított felszerelések és eszközök átvételekor, 
illetve a szolgáltatások igénybevételét követően évente június 30-ig kitölteni!)  

I. Alulírott, …………………………………………………………………………………………………………………………………...(név)  

(anyja neve:…………….………………………………………………………………. szig.sz.:……………………………………………..  

lakcím: …………………………………………………………………………………………..……………) törvényes képviselő kijelentem, tudomásom 
van arról, hogy a Gyirmót SE (sportszervezet neve) a látvány-csapatsport támogatási rendszerének keretein belül a 2021/2022 
évadra támogatást (juttatást) kapott.2 

II. Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket és szolgáltatások ellenértékét maximum az egyesület 
által biztosított önerő mértékéig vagyok köteles megfizetni.  

Részemre/ gyermekem (név: ………………………………………………………..…………, anyja neve ………………..………………..………………, 
labdarúgó hatjegyű azonosító száma3:………………………..) részére a sportszervezet az alábbi eszközöket, szolgáltatásokat 
(megfelelő pont/ok aláhúzandók) biztosította:  

• utazási költség4      • edzőtáborral kapcsolatos díjazás4  

•étkezési költség4      • sportszer, sportfelszerelés  

III. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. és V. pontjában részletezett eszközök, 
szolgáltatások tekintetében ellenértéket nem fizettem / ……………..Ft összegben fizettem (a megfelelő részt kérjük 
aláhúzni/kitölteni).  

IV. Tudomásul veszem, hogy a megadott adatokat az MLSZ a kifizetések ellenőrzése céljából a melléklet szerinti – részemre 
a nyilatkozattal egyben átadott -adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.  

V. Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemre/fent nevezett gyermekem részére az alábbi sportfelszerelés(eke)t vettem át 
használatra, amelyet szükség esetén (pl. a támogatás felhasználása ellenőrzésének idejére), a sportszervezet felszólítására 
haladéktalanul visszaszolgáltatok.  

Sportfelszerelés megnevezése     Mérete    Darabszáma   Sportfelszerelés megnevezése                      Mérete    Darabszáma  

Utazó melegítő (felső + alsó)   …………      …………                    Edző melegítő (felső+ hosszú nadrág)   …………      …………  

Utazó kabát                                …………      …………   Póló +rövidnadrág                                    …………      ………… 

Széldzseki                                    …………      …………   Rövidnadrág                                              …………      ………… 

Sporttáska                                   …………      ………… 

Kelt:…………………………………………………………....  

…………………………………………………………………….  

sportoló/törvényes képviselő aláírása  

Felhívjuk a figyelmet, hogy kizárólag VALAMENNYI MEZŐ KITÖLTÉSE után írják alá a nyilatkozatot! A nyilatkozatnak az 
aláíró tudta és beleegyezése nélküli utólagos módosítása/kitöltése szabálytalan, jogellenes, és büntetőjogi 
következményekkel járhat. 
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Adatkezelési tájékoztató 
 

TAO Elszámolás Ellenőrzése Labdarúgó és/vagy törvényes képviselő TAO támogatással kapcsolatos 
nyilatkozatához 

 
Az MLSZ a tájékoztatót a 2016/679 Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR, vagy 
Rendelet) előírási szerint készítette azzal a kifejezett céllal, hogy közérthető módon átláthatóvá tegye az 
adatkezelési műveleteket.  
 
1. Adatkezelési esetkör bemutatása  
Az MLSZ a TAO támogatás felhasználásának ellenőrzése céljából nyilatkozatot kér a támogatásban részesülő 
személyektől/törvényes képviselőiktől arra vonatkozóan, hogy a költségvetési támogatásból vásárolt 
eszközökért/felszerelésért és/vagy az igénybe vett szolgáltatásokért kellett-e fizetniük a sportszervezet számára. 
A nyilatkozatban a sportoló, kiskorú sportoló esetében törvényes képviselője nyilatkozhat, jelen melléklet szerint. 
A labdarúgónak (kiskorú esetében törvényes képviselőjének) jelenleg az elszámolások ellenőrzéséhez egy 
nyilatkozatot kell tennie, amiben az alábbi adatok szerepelnek:  
- törvényes képviselő neve, anyja neve, szig száma, lakcíme,  
- labdarúgó neve, anyja neve és IFA kódja,  
- labdarúgó által kapott sportszerhez fizetett összeg, sportszer típusa, darabszáma és mérete. 
 
2. Adatkezelés időtartama  
Az MLSZ az adatokat a látvány-csapatsportok támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról. 
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 
107/2011. (VI.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bek. alapján az igazolás vagy támogatás igazolás kiállításától számított 
10 évig kezeli.  
 
3. Adatkezelés célja  
Az adatkezelés célja a TAO támogatás felhasználásának ellenőrzése.  
 
4. Adatok címzettjei, címzettek kategóriái  
Az adatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma ismerheti meg, amennyiben a pályázat jóváhagyását a 
minisztérium végzi el.  
Az Egységes Kérelmi Rendszert a Flexinform Kft. (3530 Miskolc, Erzsébet Tér 2., office@flexinform.hu) fejleszti és 
üzemelteti.  
 
5. A személyes adatok forrása  
Az adatokat a nyilatkozatot adó személy adja meg.  
 
6. Adatkezelés jogalapja  
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint az MLSZ-re a 107/2011. (VI.31.) Korm. 
rendeletben kiadott közfeladat ellátása, mivel a rendelet 2. § 1. pontja az MLSZ-t jelöli ki az ellenőrzések 
elvégzésére.  
 
7. Az Ön jogai 
Jogairól részletesen az https://adatvedelem.mlsz.hu/altalanos-adatkezelesi-tajekoztato oldalon tájékozódhat, 
ahol jogai gyakorlását segítő adatbejelentő űrlapot is talál.  
A tájékoztató mindenkori hatályos verziója a https://adatvedelem.mlsz.hu/dokumentumtar/adatkezelesi-
tajekoztatok/mlsz-versenyrendszereben-reszt-vevo-labdarugokra-vonatkozo-adatkezelesek linken érhető el, 
TAO elszámolás ellenőrzése cím alatt. 


