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5. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott  ............................................ , (a  ........................................................................  
törvényes képviselője jelen nyilatkozatommal az általam képviselt szervezet nevében): 
 

- kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet ellen nem folyik jogerős végzéssel 
elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a szervezet 
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás, kötelezettséget 
vállalok továbbá arra, hogy a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés 
lejártáig bejelentem, ha az általam képviselt szervezet ellen ilyen eljárás indul; 

- kijelentem, hogy az általam képviselt szervezetnek nincs esedékessé vált és meg 
nem fizetett, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontjában 
meghatározott köztartozása (a továbbiakban: köztartozás), valamint az 
államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő esedékessé vált és 
meg nem fizetett tartozása, továbbá tudomásul veszem, hogy köztartozás esetén – 
annak megfizetéséig – az általam képviselt szervezetet támogatás nem illeti meg, 
és az esedékes támogatás folyósítása felfüggesztésre (visszatartásra) kerül; 

- tanúsítom, hogy az általam képviselt szervezet megfelel a rendezett munkaügyi 
kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (4) 
bekezdése alapján meghatározott követelményeinek; 

- tanúsítom, hogy a költségtervben esetlegesen feltüntetett, önként vállalt saját forrás 
az általam képviselt szervezet rendelkezésére áll, és az ennek igazolására szolgáló 
dokumentumot (például bankszámlakivonat, szerződés, hitelígérvény) csatolom;1 

- tanúsítom, hogy az általam képviselt szervezet a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi 
kötelezettségének eleget tett, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 50. § (2) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül; 

- tanúsítom, hogy az általam képviselt szervezet a pályázati program 
megvalósításához szükséges jogerős hatósági engedélyekkel rendelkezik; 

- hozzájárulok ahhoz, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése céljából az általam 
képviselt szervezet adóazonosító számát a Magyar Államkincstár és a pályáztató 
szerv felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság 
bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 

- hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring 
rendszerben nyilvántartott adataimhoz a pályáztató szerv és az Állami 
Számvevőszék hozzáférjen; 

- hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat szabályszerűségét és a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását a pályáztató szerv, valamint az egyéb, 
jogszabályban, illetve a támogatási szerződésben meghatározott szervek 
ellenőrizzék; 

                                                
1 Amennyiben a pályázó a benyújtott költségterv 100 %-át el nem érő mértékű támogatást igényel. 
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- nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt szervezet a pályázati programhoz az 
államháztartás más szervétől támogatást nem igényelt / igényelt2                       
(mely szervtől:  , mikor: .......................  ); 

- tudomásul veszem, hogy a támogatás kedvezményezettjének, a támogatott 
pályázati program megnevezése, a támogatás célja, valamint a támogatás összege 
a pályáztató szerv által nyilvánosságra hozható; 

- kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet nem követett el a pályázat 
benyújtását megelőző öt évnél nem régebben meghozott jogerős versenyfelügyeleti 
vagy bírósági határozatban megállapított versenyjogi jogszabálysértést3, 
kötelezettséget vállalok továbbá arra, hogy a pályázat elbírálásáig, illetve a 
támogatási szerződés lejártáig bejelentem, ha az általam képviselt szervezettel 
szemben ilyen tartalmú határozat születik; 

- kijelentem, hogy az általam képviselt szervezetet a pályázat benyújtását megelőző 
két naptári évben sem államigazgatási szerv határozatával, sem annak 
felülvizsgálata esetén bíróság jogerősen nem kötelezte bírság megfizetésére 
munkavállalók bejelentés vagy munkavállalói engedély nélküli foglalkoztatása miatt; 

- tanúsítom, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és a csatolt 
dokumentumok valódiak, hitelesek és teljes körűek, továbbá tudomásul veszem, 
hogy a pályázathoz tartozó adatok, információk valótlansága vagy eltitkolása a 
pályázatból történő kizárást, a támogatási döntés érvénytelenítését, illetve a 
támogatási szerződés azonnali hatályú felmondását vonja maga után; 

- tudomásul veszem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján a pályázó szervezet neve, a támogatott 
program (tevékenység) megnevezése, a fennálló érintettség ténye, valamint az 
igényelt és a megítélt támogatás összege nyilvánosságra hozható. 

- Kijelentem, hogy a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja Pályázati 
útmutatójában foglalt rendelkezéseket megismertem, és azokat az általam képviselt 
szervezet nevében elfogadom. 

 

Kelt:  ............................................. 

 

 ...................................................... 
a szervezet képviselőjének cégszerű   

aláírása 

                                                
2 A megfelelő rész aláhúzandó. 
3 Ideértve a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény III.-VI. fejezetében, 
illetve az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. és 102. cikkében foglalt rendelkezéseket. 


