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PÁLYÁZÓI NYILATKOZATOK 
 
A pályázó szervezet neve: 
 
Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
Képviselőjének neve: 
 
Egyéb szervezet esetén székhelye:  
Képviselőjének neve:  
Nyilvántartásba vételi okirat száma:  
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:  
 
 
 

Alulírott ………………………………………………………………………………. mint a 
pályázó szervezet aláírásra jogosult személy(ek) nyilatkozom, hogy  

 
(1) az általam képviselt szervezet a pályázat benyújtásakor jogerős végzéssel elrendelt csőd-, 

végelszámolási, felszámolási, kényszerfelügyeleti vagy egyéb megszüntető vagy működést 
korlátozó eljárás alatt nem áll 

(2) az általam képviselt szervezetnek nincs lejárt adóssága és/vagy elszámolási kötelezettsége a 
magyar államháztartás egyetlen alrendszerével szemben sem 

(3) az általam képviselt pályázó szervezetnek nincs köztartozása 
(4) a Támogató által előírt biztosítéko(ka)t rendelkezésre bocsátom legkésőbb a Támogatási 

Szerződés megkötéséig. Tudomásul veszem, hogy a biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján 
fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia 

(5) az elnyert támogatás felhasználása során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(közbeszerzési törvény) rendelkezései szerint járok el, ha a támogatási összeg a közbeszerzési 
törvény hatálya alá esik 

(6) a pályázatban megfogalmazott programra/projektre más szervezet(ek)hez az általam képviselt 
szervezet pályázatot/támogatási kérelmet (megfelelő aláhúzandó): 

i) nem nyújtottam be 
ii) benyújtottam 

Amennyiben a pályázatban megfogalmazott projektre más szervezet(ek)hez is nyújtottam be 
pályázatot/támogatási kérelmet, a "Költségterv" űrlapon felsoroltam azokat. 

(7) ha a pályázatban megjelölt tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a hatósági engedély 
rendelkezésre áll, vagy szükséges engedélyek beszerzése érdekében szükséges jogi lépéseket 
megtettem, így különösen az engedély kiadása iránti kérelmemet az illetékes hatóságnál 
benyújtottam 
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(8) az általam képviselt szervezet megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 
50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményeinek, ahogy azokat a Foglal.-felügyeleti rendelet 20. §-a meghatározza. 

(9) az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 
1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Amennyiben nem minősül a törvény erejénél 
fogva átlátható a szervezetnek, az átláthatósági nyilatkozatot csatolom 

(10) velem, illetve az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn az Áht. 48/B. § (1) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok 

(11) a folyamatban lévő pénzügyi évben és a megelőző két pénzügyi évben az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 
12.24. 1.o) alapján csekély összegű ’de minimis’ támogatásban (aláhúzandó és kitöltendő). 

i. nem részesültem  
ii. részesültem: ….........................................Ft. összegben 

 
(12) az általam képviselt szervezetnek a pályázat benyújtásakor nem áll fenn harmadik személy 

irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatott tevékenység céljának megvalósítását 
akadályozza, illetve amely az esetleges biztosítékadási kötelezettséget korlátozza 

(13) a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek 
(14) az adatkezelési tájékoztatót megismertem, személyes adataim kezeléséhez az abban foglaltaknak 

megfelelően hozzájárulok 
 
Kelt: ............................, .............(év)...........(hó)...........(nap) 

……………………………. 
Aáírás/Cégszerű aláírás 

név........................................... 

cég.............................................. 

Hozzájárulok:  

(I)  ahhoz, hogy a pályázat nyertessége esetén az általam képviselt pályázó szervezet megnevezése, 
a támogatás tárgya és összege, a támogatott projekt megvalósulási helye nyilvánosságra kerüljön;  

(II)  pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban 
és a pályázati kiírásban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez. 

……………………………. 
Aáírás/Cégszerű aláírás 

név........................................... 

cég.............................................. 
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NYILATKOZAT 

az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó támogatásra 
történő alkalmazhatóságáról  

Alulírott ……………………………………..................................................... [pályázó képviseletére jogosult] a 

……………………………………………………….............................................. [pályázó neve] képviseletében 

eljárva a felhívás 6. pontjában részletezett tájékoztatást figyelmesen elolvastam és megértettem. 

Mindezek alapján kijelentem, hogy: 

a Támogató által támogatandó, általam megvalósítandó tevékenység tekintetében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról 
szóló bizottsági közlemény (2016/C 262/01) - a továbbiakban: Közlemény - 34. és 196. pontjában 
meghatározott, az alábbiakban felsorolt egy vagy több feltétel teljesül: 

(a) a támogatandó tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, az általam 
benyújtott pályázatba foglalt tevékenységek kapcsán piaci bevételeim nem érik el 
működési költségek legalább felét, 

(b) A Támogatott Tevékenység egyes elemei a nagyközönség számára térítésmentesen 
hozzáférhető kulturális tevékenységek vagy a kulturális örökség megőrzéséhez kapcsolódó 
tevékenységek, melyeknek állami finanszírozása tisztán társadalmi és kulturális célt 
szolgál, amely nem gazdasági jellegű 

(c) a támogatandó tevékenységből megvalósuló szolgáltatásokat elsősorban magyar 
állampolgárok fogják igénybe venni (és a külföldi látogatók száma előre láthatóan 
marginális lesz), más tagállamok piacaira és fogyasztóira legfeljebb marginális hatást 
gyakorol, tehát nem érinti a tagállamok közti kereskedelmet. 

Kelt: ............................, .............(év)...........(hó)...........(nap) 

 
 

   
 ……………………………. 

Aáírás/Cégszerű aláírás 
név........................................... 

cég.............................................. 

 
 


