
 
            

 4. melléklet 

 

NYILATKOZAT II.  

 

 

I. A pályázó adatai 

 

Neve  

Nyilvántartásba vételi okiratának száma  

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése  

Képviselőjének neve  

 

II. De minimis nyilatkozat 

Nyilatkozom, hogy az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző 2 pénzügyi évben de minimis 

támogatásban (beleértve az Önkormányzattól kapott támogatásokat is) az alábbiak szerint 

részesültem, valamint az alábbi, még el nem bírált kérelmeket nyújtottam be1: 

 

Támogató szerv 

megnevezése 

Támogatás nyújtás időpontja 

(a támogatást megítélő 

okirat dátuma szerint) 

Támogatás összege 

(Ft) 

A támogatás 

támogatástartalma 

(Ft)=(euró) 

    

    

    

    

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam jelenleg kérelmezett támogatással együtt de minimis 

jogcímen megítélt támogatások támogatástartalma meghaladná a 200 000 eurónak megfelelő forint-

összeget, illetve vállalkozásom jellege szerint a tilalmazott ágazatokba tartozik, úgy ezen kérelem 

alapján támogatásban nem részesülhetek. 

 

Kelt: 

         

        

            ................………………………………………... 

                                                                 Nyilatkozattételre jogosult aláírása 

  

                                                           
1 A de minimis szabályt nem kell alkalmazni, ha a támogatást kérő költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, 

közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy non-profit gazdasági társaság, amennyiben az általa 

végzett támogatott tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek.) 



 
 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS ÉRINTETTSÉGI NYILATKOZATOK 

 

 

A) Összeférhetetlenség 

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem 

tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom vonatkozásában a 2007. 

évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (lsd. 1. sz. melléklet) 

- fennáll 

- nem áll fenn. 

 (A megfelelő részt kérjük aláhúzni!) 

 

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény: 

  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

Kelt: 

            

            

                     ................………………………………………... 

        Nyilatkozattételre jogosult aláírása 

 

 

B) Érintettség 

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem 

tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom vonatkozásában a 2007. 

évi CLXXXI. törvény 8. § foglalt érintettség (lsd. Kivonat) 

- fennáll 

- nem áll fenn. 

 (A megfelelő részt kérjük aláhúzni!) 

 

Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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



A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget 

tettem. 

 

Kelt:             

            

  ................………………………………………... 

  Nyilatkozattételre jogosult aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tájékoztatás 

 

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből 

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 

b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 

e)7 olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek 

önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá 

tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, 

tisztségviselője, az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti 

szervének tagja, 

f)8 az az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel 

rendelkező azon szervezeti egysége, 

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy 

tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, 

európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, 

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették. 

 

8. § (1) Ha a pályázó 

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, 

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 

e)14 olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, amelyben az 

a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, 

szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával 

egyidejűleg. 

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási 

döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e 

körülménynek a honlapon történő közzétételét. 

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem 

részesülhet. 

 

14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-

ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak 

tartalmaznia kell az alábbiakat: 

a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye, 

b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, 

képviselőjének neve, 

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi 

okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése, 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700181.TV#lbj7param#lbj7param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700181.TV#lbj8param#lbj8param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700181.TV#lbj14param#lbj14param


d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya, 

e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása, 

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével 

kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében. 

A törvényben foglalt követelmények betartásának biztosítékát jelenti az a kötelezettség is, hogy a 

pályázóknak a pályázati anyaghoz csatolniuk kell nyilatkozatukat arról, hogy nem tartoznak a 6. §-ban 

felsorolt, a pályázaton történő indulásból kizárt személyi körbe. Ez az előírás azzal jár, hogy amennyiben 

egy pályázó szándékosan valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, akkor nemcsak a törvényben foglalt 

szankciókkal kell számolnia, hanem adott esetben okirat-hamisítás miatt büntetőjogi felelősségre 

vonással is. 

 

 2. § (1) E törvény alkalmazásában 

d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a 

miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei 

közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a 

területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető 

tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő 

szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai; 

e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy 

a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti 

képviselő, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a 

helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a 

központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei; 

 

(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül 

a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság, 

b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan 

működő részvénytársaságot), 

c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság 

ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság, 

cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan 

működő részvénytársaságot). 

 

 

 Kivonat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényből: 

48/B. § *  (1) Nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett 

a) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-

előkészítőként részt vett, 

b) *  az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, 

helyettes államtitkár, kormánymegbízott, kormánybiztos, miniszterelnöki megbízott, miniszterelnöki 

biztos, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető 

tisztségviselője, 

c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó, 

d) - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában 

álló gazdasági társaság, 

e) *  - az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett 

tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület, a sportszövetség, a polgárőr 

szervezet és az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány, valamint azon vagyonkezelő alapítvány, 

amelyhez az állam csatlakozott kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi 

jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti 

egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100195.tv#lbj324id1dfc
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szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet 

ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja. 

(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni 

a) a társadalombiztosítás pénzbeli és természetbeni ellátásaira, 

b) a fogyatékos természetes személyeknek a fogyatékos élethelyzetre tekintettel nyújtott pénzbeli és 

természetbeni ellátásokra, 

c) a családtámogatásokra, és 

d) a természetes személyeknek a méltánylást igénylő élethelyzetükre figyelemmel, továbbá jövedelmük 

pótlása, illetve kiegészítése érdekében rászorultsági alapon nyújtott egyéb szociális pénzbeli, 

természetbeni és személyes jellegű ellátásokra. 

(3) *  Az (1) bekezdés e) pontja alkalmazásában nem minősül tisztségviselőnek a vagyonkezelő 

alapítvány vagyonellenőre. 
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