
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

a magyar EU-elnökség prioritásaihoz kapcsolódó programok megvalósítása tárgyában 

 
(A pályázat kódszáma: KüM-2011-1) 

 
A Külügyminisztérium a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok 
felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 2/2010. (V. 4.) KüM rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 2.§-ának (1) bekezdése és 38/A.§ (1) bekezdés e) pontja alapján pályázatot hirdet olyan civil 
szervezetek számára, amelyek a magyar EU-elnökség prioritásainak jobb megismertetésére, az Unión belüli 
civil kapcsolatok erősítésére kérnek támogatást. 
 
1. A pályázat tárgya 

 
1.1. A támogatás célja: A fiatalok (elsősorban a 18-35 éves korosztály) ismereteinek bővítése, aktív 
bekapcsolása a fent jelzett célok elérése érdekében. Előnyt élveznek azok a pályázók, akik a Növekedés és 

foglalkoztatás (romaintegráció, gyermekszegénység elleni küzdelem), a Polgárbarát Unió (kulturális 
sokszínűség, mint védendő európai érték), az Erősebb Európa (Duna-régió Stratégia), Bővítés és 

szomszédságpolitika (Nyugat-balkáni kapcsolatok erősítése) témában pályáznak. Épp így azok a civil 
szervezetek, amelyek a 2011-es EU-elnökséget hazánktól átvevő lengyel partnereikkel kívánnak közös 

programokat megvalósítani, vagy akik az Önkéntesség Európai Éve kapcsán e tevékenység 
népszerűsítésében szeretnének részt venni. 
 
1.2. Támogatott tevékenységi körök: A fiatalok tájékoztatását célzó tevékenységek megvalósítása, 
konferenciák, kiállítások, rendezvények, vetélkedők, játékok szervezése, tájékoztató anyagok, kiadványok 
készítése és terjesztése, filmek és videó anyagok készítése, képzések- és tanulmányi versenyek szervezése, 
illetve a civil társadalom, az ifjúság Európai Unió iránti érdeklődésének fokozását elősegítő anyagok, illetve 
programok készítése, elektronikus és egyéb kommunikációs tevékenységek megvalósítása.  
 
2. A pályázók köre  

 
2.1. Pályázatot nyújthatnak be a Rendelet 5.§ a) pontjában meghatározott közhasznúként vagy kiemelkedően 
közhasznú magyarországi székhelyű civil szervezetek, amelyeknek céljai közé tartozik a pályázatban 
foglaltakhoz hasonló programok, projektek szervezése, és amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt 
legalább két évvel nyilvántartásba vett, valamint az alapszabálynak, alapító okiratnak megfelelő 
tevékenységet ténylegesen folytatják 
 
2.2. Nem nyújthatnak be pályázatot: pártok, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervek, biztosító 
egyesületek, egyházak. 
 
3. A pályázattal elnyerhető támogatás  

 
3.1. A pályázatra elkülönített keretösszeg: 200 millió (kettőszázmillió) Ft.  
Az egy pályázattal elnyerhető támogatás legkisebb összege 2 millió (kettőmillió) Ft, legnagyobb összege: 
20 millió (húszmillió) Ft. 
 
3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
 
3.3. A pályázónak a támogatandó projekt költségvetésének legalább 10%-át saját forrásból kell 
biztosítania. Saját forrás a támogatandó tevékenység megvalósításához a pályázó által pénzben biztosított 
forrás. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás.  
 
3.4. A pályázó a támogatás összegét kizárólag akkor használhatja fel az egyes költségek után járó áfa 
kifizetésére, amennyiben a támogatással fedezett tevékenységével kapcsolatban áfa levonására vagy annak 
visszaigénylésére nem jogosult. A pályázó a támogatás összegét köztartozás törlesztésére vagy más jellegű 
adó kifizetésére nem használhatja fel. A támogatási összeget a pályázó nem használhatja fel a megbízási 



díjakkal vagy honoráriumokkal kapcsolatban felmerülő más adók vagy járulékok kifizetésére. A támogatás 
nem használható fel szállítási és biztosítási költségekre, valamint saját dolgozók bérköltségének fedezésére, 
sem ezen dolgozóknak egyéb jogviszony alapján történő kifizetésére.  
 
3.5. A pályázat benyújtásakor már megvalósult tevékenységre, projektre vagy programra támogatás nem 
adható.  
 
3.6. A nyertes pályázónak a megpályázott tevékenység megvalósítását legkésőbb 2011. június 30-i 
határidővel be kell fejeznie. 
 
3.7. Indokolt esetben – a pályázó kérelmére – a minisztérium döntése alapján az elnyert támogatás legfeljebb 
25%-áig utólagos elszámolással előleg folyósítható. Az előleg iránti kérelemben részletesen ki kell fejteni a 
kérelem indokait. 
 
3.8. A támogatási összeg folyósítására – a 3.7 pontban foglalt esetet kivéve – utólag, a támogatott 
tevékenység teljes megvalósítását követően kerül sor, a tartalmi jelentés és a pénzügyi dokumentáció 
elfogadása után. A pályázó köteles pénzügyi dokumentációt készíteni a támogatás felhasználásáról, valamint 
tartalmi jelentést készíteni a támogatási szerződésben foglaltak teljesítéséről, eredményéről.  
 
3.9. A pályázó tudomásul veszi, hogy a projekt lebonyolításának teljes összegével a támogatott tevékenység 
befejezését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2011. július 31-ig köteles elszámolni. 
 
3.10. Az elszámolás során kizárólag a támogatási szerződés megkötését követően kiállított számviteli 
bizonylat fogadható el. 
 
4. Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére:  
 

a) aki saját forrással nem rendelkezik,  
b) akit a miniszter írásbeli döntésével kizárt az előirányzat támogatási rendszeréből, a kizárás hatálya 

alatt, vagy 
c) aki jelen rendelet hatálybalépését megelőzően kötött támogatási szerződésében foglaltakat megszegte 

és emiatt a minisztérium elállt a támogatási szerződéstől, vagy pénzügyi elszámolását, tartalmi 
jelentését a minisztérium nem fogadta el, az elállástól, az elszámolás, tartalmi jelentés elbírálásától 
számított 5 évig, vagy 

d) akivel szemben a támogatás nyújtásának egyéb jogszabályban meghatározott, vagy a Rendelet 
hatálybalépését megelőzően kötött szerződésből eredő akadálya van, vagy 

e) aki az igényében valótlan vagy megtévesztő adatokat szolgáltatott, vagy 
f) aki végelszámolási, csőd-, felszámolási eljárás, vagy a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 

meghatározott egyéb eljárás alatt áll, vagy 
g) akinek az államháztartás bármely alrendszerével szemben lejárt esedékességű, meg nem fizetett 

tartozása van, vagy 
h) aki nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény (Áht.) 15. §-ában meghatározott követelményeinek, vagy 
i) aki nem felel meg a jelen pályázat kiírásában foglalt feltételek bármelyikének, illetve az egyéb 

vonatkozó jogszabályi feltételek bármelyikének, így különösen a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek. 

 
5. A pályázat tartalmi elemei 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
a) a pályázó azonosító adatait, így különösen nevét/cégnevét, székhelyét/címét, telefon- és 

telefaxszámát, valamint elektronikus elérhetőségét (több elérhetőség esetén annak megjelölését, 
hogy az értesítéséket melyik elérhetőségre kéri), 

b) a pályázó adószámát (adóazonosító jelét), 
c) a pályázó képviselőjének és kapcsolattartójának nevét, 



d) a pályázati felhívásban megjelölt jogcímek alapján igényelhető támogatásból megvalósítani tervezett 
tevékenységek, feladatok részletes ismertetését, 

e) a megvalósításhoz igényelt támogatás összegét, a részletezett költségvetési tervet (ebben külön 
szerepeltetni kell az áfa összegét és a saját forrás mértékét, valamint a saját forrás felhasználási 
módját), 

f) a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét, ezen belül: 
fa) a központi és a fejezeti kezelésű előirányzatokból, alapokból, illetve jogszabály alapján 

igényelt, kapott egyéb támogatásokból, valamint az államközi szerződés alapján külföldi 
segélyekből kapott támogatások összegét, 

fb) az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter, illetve költségvetési szerv által alapított és támogatott 
alapítványtól, közalapítványtól, köztestülettől, nonprofit vagy más gazdasági társaságtól a 
pályázatban szereplő programhoz, projekthez igényelt, illetve kapott hozzájárulás összegét és 
formáját, szervezetenként felsorolva, 

g) a megvalósítás és finanszírozás az egyes rendezvények, illetve a program hónapokra lebontott, 
időbeni ütemezését, projektleírását. 

 
6. A pályázathoz csatolni kell: 

 

a) hiteles másolatban a pályázó harminc napnál nem régebbi cégkivonatát vagy igazolást a bírósági 
nyilvántartásba vételről, 

b) a pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírásmintáját, 

c) eredetiben a pályázó valamennyi bankszámláját vezető hitelintézet harminc napnál nem régebbi 

igazolását - a pontos számlaszám megjelölésével - a pályázó bankszámlájának vezetéséről, 
fizetőképességéről, 

d) a pályázó létesítő okiratáról készített egyszerű másolatot, 
e) pályázói nyilatkozatot a saját forrás meglétéről; a pénzbeli saját forrást bankszámlakivonattal, 

szerződéssel vagy hitelígérvénnyel, helyi önkormányzat pályázónál a testületi határozattal is igazolni 
kell, 

f) előleg igénylése esetén, a támogatási előlegre vonatkozó kérelmét,  
g) ha a pályázó a pályázat tárgyának vonatkozásában más pályázaton részt vett, illetve más állami és 

egyéb támogatást vesz igénybe, ezekre az adatokra vonatkozó külön nyilatkozatát, 
h) a pályázó által kitöltött jelen pályázati felhívás 1. számú mellékletében foglalt pályázati űrlapot. 
i) a pályázó képviselője által cégszerűen aláírt, jelen pályázati felhívás 2. számú mellékletében foglalt 

nyilatkozatát, 
j) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 14. 

§-ában meghatározott nyilatkozatot, amely jelen pályázati felhívás 3. számú mellékletét képezi, 
k) amennyiben a Knyt 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség fennáll, az érintettségről szóló közzétételi 

kérelmet, amely jelen pályázati felhívás 4. számú mellékletét képezi,  
l) a megpályázott programra felkért külső szakértők szándéknyilatkozatát arról, hogy elvállalják a 

programban való részvételt, 
m) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a projekt keretében megjelentetni tervezett kiadványok 

Külügyminisztérium általi előzetes lektorálásához hozzájárul. 
 
 
7. A pályázat benyújtásának módja, helye és határnapja  
 
A pályázatok beérkezése folyamatos, a Külügyminisztériumba érkezésének végső határnapja:  
 

2011. február 15. 
 

azzal, hogy a pályázat benyújtásának határideje a Külügyminisztérium internetes honlapján történő 
közzétételtől számított 30 napnál rövidebb nem lehet. Amennyiben jelen pályázati felhívásban megjelölt 
határnap a Külügyminisztérium internetes honlapján történő közzétételtől számított 30 napnál rövidebb, úgy 
a pályázat benyújtásának határideje az internetes közzétételtől számított 30 nap.  
 



A pályázatokat kizárólag postai úton az alábbi címre kérjük benyújtani:  
 

Külügyminisztérium, Gazdálkodási és Pénzügyi Főosztály Pályáztatási és Közbeszerzési Osztály, “EU-

elnökség pályázat”, KÜM-2011-1 pályázat, 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4. 

 
A pályázat beadásának módja: A pályázatot magyar nyelven, jelen pályázati felhívás mellékletei és az 
egyéb előírt dokumentumok csatolásával egy eredeti példányban, a pályázó által minden lapon szignáltan 
vagy aláírtan és egy másolati példányban, zárt borítékban kell beküldeni. A borítékon fel kell tüntetni a 
pályázat kódszámát: KüM-2011-1 pályázat.  
 

8. A pályázatok elbírálása és a hiánypótlás: 

 

8.1. A pályázatokat munkabizottság bírálja el és a munkabizottság javaslata alapján a kötelezettségvállalásra 
jogosult hozza meg a döntést. 

 
8.2. A munkabizottság a pályázat benyújtásától számított harminc, vagy a hiánypótlás határidejének lejártától 

számított tizenöt munkanapon belül teszi meg a javaslatát támogatás odaítélésére, valamint egyéb 
kifizetések teljesítésére. 

 
8.3. A pályázat elbírálása során az értékelés szempontjai különösen:  

a) a pályázat a kitűzött céloknak és támogatható tevékenységeknek történő általános alkalmassága;  
b) a pályázati felhívásban megfogalmazott konkrét követelményeknek való megfelelése;  
c) a pályázat szakmai színvonala, megvalósíthatósága;  
d) pénzügyi értékelés megalapozottság, költséghatékonyság.  

 
8.4. A pályázatok hiányos benyújtása esetén a Külügyminisztérium egy alkalommal a pályázót – a jelen 

pályázati felhívás 6. pontjában meghatározottak vonatkozásában – hiánypótlásra hívja fel, azzal, hogy a 
jelen pályázati felhívás 3. sz. mellékletében foglalt nyilatkozat, továbbá – a Knyt. 8. § (1) bekezdése 
szerinti érintettség fennállása esetén – a 4. sz. melléklet csatolásának elmulasztása esetén hiánypótlásra 
nincs lehetőség. A nyilatkozat (3. és 4. sz. melléklet) csatolása nélkül a pályázat érvénytelen, 
figyelemmel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
14. §-ára.  
A hiánypótlási felhívás megküldése rövid úton, a pályázó által megadott elektronikus elérhetőség 
igénybevételével, vagy faxon történik meg.  
A hiánypótlás határideje a hiánypótlásra történő felhívás kézhezvételétől számított nyolcadik nap. A 
hiánypótlásra biztosított határidő elmulasztása a pályázónak a pályázat elbírálásából való kizárását 
eredményezi. 

 
8.5. A Külügyminisztérium az eredményről a döntéstől számított tizenöt napon belül írásban értesíti a 

pályázót.  
 
8.6. A minisztérium a döntés eredményét közzéteszi a minisztérium internetes honlapján 

(www.kulugyminiszterium.hu) 
 
8.7. Azt a pályázatot, amelynek programja a beadási határidő előtt megvalósult, a munkabizottság érdemben 

nem vizsgálja. 
 
8.8. A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt összegű költségvetési 

támogatás igénybevételére. A pályázatot szerződéskötési ajánlatnak kell tekinteni. 
 
8.9. A Külügyminisztérium a nyertes pályázókkal a támogatás feltételeiről szerződésben állapodik meg. A 

Külügyminisztérium fenntartja a jogot arra, hogy a pályázó által igényelt összegnél kevesebb támogatást 
nyújtson. 
Amennyiben a pályázó az alacsonyabb összeg megítélése esetén is vállalja a pályázat megvalósítását, 
erről a döntés kézhezvételét követő 8 napon belül köteles írásban nyilatkozni. A nyilatkozathoz csatolni 
kell a módosított megvalósítási ütemtervet és a módosított költségvetést. A módosított költségvetés 

http://www.kulugyminiszterium.hu/


benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása úgy tekintendő, hogy a pályázó nem kíván a 
minisztériummal szerződést kötni. A módosított költségvetésre vonatkozó felhívás megküldése rövid 
úton, a pályázó által megadott elektronikus elérhetőség igénybevételével, vagy faxon történik. A 
módosított költségvetésben az eredeti költségvetésben vállalt saját forrás csökkenthető, de minimálisan 
fedeznie kell a módosított költségvetés 10 %-át. 

 
8.10.Érvénytelen az a pályázat:  

a) amely nem felel meg a pályázati felhívásnak;  
b) amelyet nem a jelen pályázati felhívás 1. sz. mellékletét képező űrlapon nyújtottak be;  
c) amelyhez a jelen pályázati felhívás 3. sz. mellékletben foglalt nyilatkozatot, és érintettség 

fennállása esetén a 4. sz. mellékletben szereplő kérelmet nem csatolták, figyelemmel a Knyt. 14. §-
ára;  

d) amelyet a 7. pontban meghatározott beadási határidőt követően nyújtottak be.  
 

9. A támogatási döntés elleni jogorvoslati lehetőség, határideje és benyújtásának módja: 

 

9.1. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (Ámr.) 131. § (1) 
bekezdésében meghatározott kifogás esetében a Rendelet 19-20.§-ban foglaltak az irányadók. 

 
9.2. A pályázó, a támogatás kedvezményezettje (a továbbiakban: kifogást tevő) a kifogást írásban nyújthatja 

be a miniszternek. 
 
9.3. A kifogásnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) a kifogást tevő adatait (név, székhely vagy lakcím, képviselő); 
b) a kifogással érintett pályázati eljárás, támogatási igény, támogatás azonosítását (így különösen 

pályázat címe, támogatás célja, támogatási szerződés száma); 
c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását; 
d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket, a jogszabálysértés megjelölését; 
e) a kifogás célját; 
f) a kifogást tevő, vagy a nem természetes személy kifogást tevő képviselőjének saját kezű aláírását. 

 
9.4. A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított nyolc 

munkanapon belül, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtétől vagy a mulasztástól számított 
harminc munkanapon belül lehet benyújtani. 

 

10. Egyéb rendelkezések: 

 

10.1.  Egyéb, a pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, így különösen 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény (Áht.), a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
(Knyt.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (Ámr.), 
valamint a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának és 
ellenőrzésének szabályairól szóló 2/2010. (V. 4.) KüM rendelet (Rendelet) rendelkezései az irányadók. 

 
10.2.  A pályázati felhívás és mellékletei a Külügyminisztérium internetes honlapjáról (www. 

kulugyminiszterium.hu) letölthetők. A pályázati felhívás 3. sz. és 4. sz. számú melléklete a 
www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapról is letölthető. 

 
10.3. A pályázattal kapcsolatban kiegészítő információt a Külügyminisztérium Gazdálkodási és Pénzügyi 

Főosztály Pályáztatási és Közbeszerzési Osztálya ad, kizárólag írásban (fax: 06-1-458-1059, e-mail: 
pako@kum.hu). 

 
 
 
 
 



1. sz. melléklet 

 
 

PÁLYÁZATI ŰRLAP 

 

 

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA  

a magyar EU-elnökség prioritásaihoz kapcsolódó  
projekt megvalósítása tárgyában 

1.  A pályázat elnevezése 

 

 

2.  A pályázó neve/cégneve 

 

 

3.  A pályázó címe/székhelye   

4.  A pályázó értesítési címe 

(elektronikus, postai, telefon és 
faxszám – kérjük, csak olyat 
adjon meg, amelyen ténylegesen 
elérhető) 

 

5.  A pályázó adószáma  

6.  A pályázó számlavezető 

pénzintézete 

 

7.  A pályázó számlaszáma   

8.  Az igényelt támogatás összege 

(Ft) 
 

9.  Saját forrás összege (Ft)  

10.  Egyéb támogatás (forrás és 

összeg) (Ft) 
 

11.  A projekt típusa (cikk, 

kiadvány, vetélkedő, film, stb.) 
 

12.  A projekt kezdésének és 

befejezésének időpontja 

(év/hó/nap – év/hó/nap) 

 

13.  A projekt rövid ismertetése 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

2. sz. melléklet 

PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT 

 
Alulírott ……………………………, mint a ………………………. pályázó képviselője kijelentem, hogy: 
 
1. A pályázatban foglalt adatok, információk, dokumentációk teljes körűek, valódiak és hitelesek. 

 
2. A pályázó tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás 
megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre, illetve 
visszatartásra kerül. 

 
3. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a 2. pontban foglalt kivétellel 

a. adószámát vagy adóazonosító jelét a támogatás folyósítója és a Kincstár felhasználja a lejárt 
köztartozások teljesítése, illetve a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének 
megismeréséhez, és 

b. a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői, kedvezményezetti 
adataihoz - azok konstrukciós forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétől függetlenül - a 
jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint a támogatások folyósítói, az Állami 
Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium és a csekély összegű 
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek. 

 
4. A pályázó hozzájárul, hogy a Kincstár az általa mindenkor működtetett monitoring rendszerhez a 
jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett 
szervek számára hozzáférési lehetőséget biztosítson. 
 
5. A pályázónak az államháztartás alrendszeréből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített 
tartozása nincs. 
 
6. A pályázó nem áll végelszámolási, csőd-, felszámolási eljárás, vagy a megszüntetésére irányuló, 
jogszabályban meghatározott egyéb eljárás alatt. 
 
7. A pályázónak az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása nincs, vagy arra az illetékes 
adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett. 
 
8. A pályázó általános forgalmi adó (áfa) levonására vagy visszaigénylésére jogosult /nem jogosult.

 
 
9. A pályázó a megvalósítani tervezett tevékenység, feladat vonatkozásában más pályázaton részt vett/nem 

vett részt

, illetve más állami és egyéb támogatást igénybe vesz/nem vesz igénybe.

 
 
10. A pályázó hozzájárul – az Áht. 13/A §-ában foglaltakkal összhangban – az adatai felhasználásához. 
 
11. A pályázó a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a 
Külügyminisztérium, valamint jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul. 
 

                                                 
 A megfelelő rész aláhúzandó 
 A megfelelő rész aláhúzandó más pályázaton való részvétel, illetve támogatás igénybevétele esetén a pályázat, illetve 
a támogatás külön nyilatkozatban történő rövid ismertetése (tartalom, adatok) szükséges 
 A megfelelő rész aláhúzandó 



12. A pályázó felhatalmazza a Külügyminisztériumot a pályázóval kötött támogatási szerződés lényeges 
tartalmi elemei, valamint a szerződés teljesítésével és a támogatás felhasználásával kapcsolatos adatok 
nyilvántartására. 
 
13. A pályázó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. 15. §-ában meghatározott 
követelményeinek. 

 
14. A pályázó kijelenti, hogy nem áll a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt. 

 
15. A pályázó felhatalmazza a Külügyminisztériumot azonnali beszedési eljárás alkalmazására a 
Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének 
szabályairól szóló 2/2010. (V. 4.) KüM rendelet 13.§ (5) bekezdése szerinti tartalommal. 

 
 

Kelt: …………………, 2011. ……..… „….” 
 
 
 
 

       ……………………………………. 
               a pályázó képviselőjének cégszerű aláírása 
 
 



3. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  szerinti 

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

 
 
A Pályázó neve: 
 
Természetes személy lakcíme: 
Születési helye, ideje:  
 
Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
Képviselőjének neve: 
 
Egyéb szervezet esetén székhelye: 
Képviselőjének neve: 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 
 
 
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből 
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 
 
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 

  1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 
          

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 

  1. nem áll fenn vagy  

2. fennáll az …pont alapján 

 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:  

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

 
 
Kelt: 

 
 
 

Aláírás/Cégszerű aláírás 
  

 

 



4. sz. melléklet 

 

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM 

 
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  8. § (1) 

bekezdés szerinti érintettségéről 

 
(A közzétételi kérelmet csak abban az esetben kell kitölteni, ha a pályázó törvény szerinti érintettsége 

illetve összeférhetetlensége fennáll.) 
 
 
A Pályázó neve: 
 
Természetes személy lakcíme: 
Születési helye, ideje:  
 
Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
Képviselőjének neve: 
 
Egyéb szervezet esetén székhelye: 
Képviselőjének neve: 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 
___________________________________________________________________________ 
 
Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a 
továbbiakban: Knyt.) 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt 
szervezettel szemben fennáll, mert  
 

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-

előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).  

 

Indoklás:  

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó): 
……………………...……………………...……….……………………………………………………………
………………………………………………………………..……………….…  
 

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) 

 

Indoklás:  

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): 

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, 
országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, 
főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete 
bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - 
vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja 
 

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy 

pályázó esetén!) 

 

Indoklás:  



- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy 
döntéshozónak.  
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.  
(A kívánt rész aláhúzandó!) 

 
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

 házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és 
nevelőszülő, testvér 
 

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt 

személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!). 

 
Indoklás: 

Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a 

szervezet neve, székhelye beírandó): 
………………………………………………………………………………………………...… 
………………………………………………………………………………………………...… 

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): 
 ……………………………………………………………………………...…………………... 
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és 
nevelőszülő, testvér 
 

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy 

szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert  

o vezető tisztségviselője 

o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 

o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja   

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e 

személyek közeli hozzátartozója  

 

Indokolás: 

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó): 

 ……………………………………………………………………………….…………………. 
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye 

beírandó): 
.………………………………………………………………………………………………….. 
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):  
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, 
országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, 
főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete 
bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - 
vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja 
 
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és 
nevelőszülő, testvér 
 
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A 
nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. 
 
Kelt: 

Aláírás/Cégszerű aláírás 



 
 


