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NYILATKOZAT 

 

A támogatást igénylő adatai: 
 
név:  
székhely:  
képviselő neve:  
nyilvántartási szám:  
nyilvántartást vezető szerv neve:  
adószám:  
 

Alulírott …………………………………………………………………………… (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező 
képviselője a Kérelmező nevében eljárva, 

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és 
hitelesek; 

2. tudomásul veszem, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség a pályázat elbírálása érdekében a Kérelmezőtől 
további adatokat kérhet; 

3. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal 
megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit 
teljesítette; 

4. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: 
Közpénztv.) 14. §-a alapján kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet által a Magyar Atlétikai 
Szövetséghez benyújtott támogatási igényekhez kapcsolódóan a Közpénztv. 6. § (1) bekezdésében, 
meghatározott – összeférhetetlenséget megalapozó – kizáró okok személyemmel, illetve az általam 
képviselt szervezet tekintetében nem állnak fenn; 

5. a Közpénztv. 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség a támogatási igényhez kapcsolódóan az általam 
képviselt szervezet tekintetében 

 nem áll fenn; 

 az alábbi tekintetben fennáll: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………, és a Közpénztv. 8. § (1) bekezdése alapján az általam képviselt szervezet 
kezdeményezi a fenti tény közzétételét;1 

6. az általam képviselt szervezet érintettségével kapcsolatban eleget tett a Közpénztv. rendelkezéseinek, 
illetve a támogatás nyújtásával összefüggésben az általam képviselt szervezet a tekintetében fennálló 
korábbi összeférhetetlenséget – amennyiben ilyen volt – megszüntette; 

7. a támogatási igényben foglalt cél tekintetében az általam képviselt szervezetet 

 az általános forgalmi adó levonási jog megilleti, illetve az adóterhet másra áthárítja; 

 az általános forgalmi adó levonási jog részben megilleti, illetve az adóterhet részben másra 
áthárítja; 

 az általános forgalmi adó levonási jog nem illeti meg, és az adóterhet másra nem hárítja át; 

 

 

                                                           
1
 Amennyiben az érintettség fennáll, a jelen nyilatkozattal egyidejűleg a támogatás igénylőjének kezdeményeznie kell az érintettség 

közzétételét a https://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/letoltheto/kozpenz_kozzeteteli_kerelem.doc űrlapon. 

https://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/letoltheto/kozpenz_kozzeteteli_kerelem.doc
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8. kijelentem, hogy a Kérelmező az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V.21.) Korm. 
rendeletben előírt  

 2013. évi adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tett; 

 2013. évi adatszolgáltatási kötelezettséget nem teljesítette; 

 2013. évi adatszolgáltatási kötelezettség nem terheli;2 

9. kijelentem, hogy a Kérelmező a doppingellenes tevékenység szabályairól 43/2011. (III. 23.) Korm. 
rendeletben előírt doppingellenes kötelezettségeinek  

 2012. évben eleget tett; 

 nem tett eleget; 

 nem tett eleget, mert nem tartozik a jogszabály hatálya alá;3 

10. kijelentem, hogy a Kérelmező a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. 

rendeletben előírt kötelezettségeinek a 2012. évben  

 eleget tett; 

 a rendeletben előírt kötelezettségeit a 2012. évben nem teljesítette; 

 nem tett eleget, mert nem tartozik a jogszabály hatálya alá;4 

11. kijelentem, hogy  

 a Kérelmező megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában a rendezett munkaügyi 
kapcsolatok vonatkozásában meghatározott feltételeknek, valamint az Áht. 50. § (1) bekezdése 
szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet adatait rendelkezésre 
bocsátja; 

 a Kérelmező vonatkozásában az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelménye – munkavállaló foglalkoztatásának hiányában – nem 
értelmezhető; 

 a Kérelmezőre, Magyarországon történő foglalkoztatás hiányában az Áht. 50. § (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye nem terjed ki;5 

12. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés c) 
pontjában előírtak szerint nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 50. § (2) bekezdése 
szerinti átlátható szervezetnek minősül; 

13. tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása esetén a megítélt és a 
szerződés alapján kiutalható támogatásból a köztartozás összege visszatartásra és az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 79. § (1) bekezdése szerint az 
állami adóhatóságnak befizetésre kerül, e visszatartás azonban nem érinti a Kérelmező támogatási 
szerződésben meghatározott kötelezettségeit; 

14. kijelentem, hogy a Kérelmező nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolási vagy felszámolási 
eljárás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, 
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem a 
változásokat; 

15. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére 
eljárás nincs folyamatban; 
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16. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a Magyar Atlétikai Szövetség, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások 
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 

17. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői, 
kedvezményezetti adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 

18. kijelentem, hogy a Kérelmező támogatási igényt a jelen igényben foglalt tárgyban az igény benyújtását 
megelőző 5 évben, illetve azzal egyidejűleg  

 nem nyújtott be; 

 az alábbiak szerint nyújtott be az EMMI illetve a jogelőd minisztériumok (Oktatási és Kulturális 
Minisztérium, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Egészségügyi Minisztérium, Önkormányzati 
Minisztérium – sport szakterület, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium – egyházi, civil, 
nemzetiségi és társadalmi felzárkózásért felelős szakterület), valamint más szervezet részére:6  

 

Támogató 

szervezet 

Dátum Igényelt összeg (Ft) Elnyert összeg (Ft) Elszámolt összeg (Ft) 

     

 

Amennyiben a nyilatkozattételt követően a jelen igényben foglalt tárgyban a Kérelmező támogatást 

nyer, az elnyert támogatás vonatkozásában – 8 napon belül – eleget teszek tájékoztatási 

kötelezettségemnek. 

19. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen pályázatban szereplő adatokat a Magyar Atlétikai Szövetség 
nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, 
valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő 
természetes személyektől is beszerzem; 

20. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai (Kérelmező neve, pályázati kategória, igényelt pályázat 
összege), valamint a támogatási szerződéssel érintett támogatás összege nyilvánosságra hozhatók, a 
Magyar Atlétikai Szövetség honlapján közzétételre kerülnek; 

21. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a 
támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban 
foglalt határidőn belül írásban értesítem a Magyar Atlétikai Szövetséget; 

22. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a 
támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának 
ellenőrzéséhez; 

23. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások 
számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a támogatási 
szerződésben és az elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok 
által előírt határidő végéig; 

                                                           
6
 A megfelelő rész aláhúzandó. 



4/4 oldal Dátum: 

 

 

24. kijelentem, hogy a pályázati dokumentáció és a támogatás felhasználását igazoló elkülönített 
nyilvántartás tárolási helye  

a) megegyezik a Kérelmező székhelyével; 

b) nem egyezik meg a Kérelmező székhelyével, hanem az alábbi (irányítószám, település, utca, házszám 
megjelölésével): ……………………………………………………………………………..;7 

25. kijelentem, hogy a szervezet bankszámlavezetője, és bankszámlái az alábbiak, és ezen kívül a 
szervezetnek más bankszámlája nincs: 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

26. kötelezettséget vállalok, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás, valamint annak kamatainak 
visszafizetésére; 

27. kötelezettséget vállalok, hogy a támogatási szerződés megkötéshez valamennyi - a jogszabály alapján 
beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlára vonatkozó, és a Magyar Atlétikai Szövetség 
javára szóló beszedési megbízást benyújtom; 

28. tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása a támogatás nyújtásának 
feltétele. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel. 

 

Kelt: ………………………………………, 2014. .……………. (hó) …… (nap).8 

  
  

 
Kérelmező cégszerű aláírása 

 

                                                           
7
 A megfelelő rész aláhúzandó. A b) válasz esetén a pontos tárolási hely megadása kötelező. 

8
 A nyilatkozat nem lehet a benyújtás napjától számított 30 napnál régebbi! 


