22/2016/16 Elnökségi Határozat
Az MVSZ által finanszírozott nemzetközi versenyeken juttatott napidíjak, csapatvezetők, edzők,
egyéb munkatársak és sportolók részére.

ÉTKEZÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS A CSAPATTAGOK RÉSZÉRE A 2015. ÉVI MVSZ VÁLOGATOTT
KIUTAZÁSOKRA
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A munkatársak (csapatvezető, edző, versenybíró, gyúró, stb.) a junior és kadet versenyekre 25.- EUR,
félpanziós ellátás esetén 10.-EUR napidíj jutatásban részesülnek.

A Magyar Vívó Szövetség junior és kadet korosztályos nemzetközi válogató versenyeken a sportolók
részére félpanziós ellátást biztosít.

Az MVSZ határozata 2016. december 15-től lép életbe.

2016. december 15.

Polgár Pál
főtitkár

ELŐÍRÁS
A Magyar Vívó Szövetség által sporteseményekhez biztosított étkezési költség elszámolásához

Az állami támogatással szemben elszámolandó étkezési költségek bizonylatainak meg kell felelnie a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 167. §-ának (1) és (3) bekezdés, valamint a számla
és a nyugta azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági
ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet szerinti tartalmi és alaki követelményeinek, és
azt a Magyar Vívó Szövetség nevére kell kiállíttatni.
A Magyar Vívó Szövetség, utófinanszírozással, kizárólag a fenti előírásoknak megfelelő számla
ellenében biztosítja az étkezési költség térítését.
Tehát a fentiek szerint, az utazáshoz, versenyzéshez felvett előlegek 2015. február 2. napjától
étkezési költséget nem tartalmaznak, azok a felvett előleg elszámolásával egyidőben, a fenti
feltételek teljesülése esetén kerülnek kiegyenlítésre.

Hivatkozott törvényi előírások lényegi alaki és tartalmi követelményei a következők:
1. a bizonylat megnevezése és sorszáma (pl.: készpénzfizetési számla, számla, stb.);
2. a szolgáltatás igénybevevőjének neve, címe (Magyar Vívó Szövetség, 1146 Budapest,

Istvánmezei út 1-3. Nem fogadható el más nevére, névre kiállított bizonylat pl.: csapatvezető,
versenyző, stb.);
2. a bizonylatot kiállító gazdálkodó neve, címe (pl.: szálloda neve, címe, étterem neve címe, stb.);
3. a bizonylat kiállításának időpontja (szolgáltatás igénybevételének napja, több nap esetén,
minden napra külön bizonylattal);
4. a gazdasági művelet tartalmának leírása (pl.: tételesen felsorolt fogyasztás, stb. Felhívjuk a
figyelmet, hogy az étkezésről szóló számla alkohol fogyasztást nem tartalmazhat. Amennyiben a
számlán alkoholos ital szerepel, úgy a számla teljes összege elutasításra kerül. Továbbá gyorséttermi
számla – Mcdonalds, Burger King, Pizza Hut, KFC stb. -, az EMMI benchmark előírása alapján szintén
nem elszámolható);
5. a bizonylat tételeit összegző végösszeg egyértelmű feltüntetése;
6. a bizonylatot kiállító gazdálkodó bélyegzője, aláírása.

Budapest, 2015. január 28.

Csampa Zsolt
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