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A pályázat beérkezési ideje  

A pályázat kódszáma/iktató száma Fókusz Támogatási Program/ 

(OFA NKft. tölti ki) 

 

Pályázó szervezet teljes neve:  

 
 

 

A projekt címe:  

PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

„Fókusz Támogatási Program” Nyílt pályáztatású Támogatási Programhoz 
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PÁLYÁZATI ELŐLAP 

 

A pályázó szervezet neve:  

 

 

 

A pályázat címe (legfeljebb 150 karakter): 

 

Megvalósítás időtartama (éééé. hh. nn.)  

Kezdő időpont   
 

Záró időpont   

Projektadatok: 

A szövetkezet települési önkormányzati 

tagjának megnevezése, székhelye: 
 

A projektbe bevonásra kerülő munkavállalók 

száma: (min.5, max.10 fő) 
 

Célterület: 

Kérjük, minden esetben jelölje meg a 

választott célterületet 

(Állami támogatások szabályozása c. 

melléklet) 

 1 

 2 

 3 

Program teljes költségvetése: 

(Kérjük, jelöljék azt is, hogy bruttó vagy 

nettó módon számított összeg) 

 Bruttó 

 Nettó  

Teljes támogatási igény: 

(max. 7,5 millió Ft/célcsoporttag) 
 

Program rövid összefoglalása (Készítsen rövid, (max. 1000 karakter) közérthető 

összefoglalót a tervezett programjáról, melyben bemutatja pályázata lényegi elemeit): 
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I. PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

1. PÁLYÁZÓ ADATAI 

 

1.1. A pályázó szociális szövetkezet teljes neve:  

 

1.2. A pályázó azonosítására használt betűszó, 

vagy rövidítés: 

 

1.3. Jogi forma:  

1.4. Alapítás dátuma (ÉÉÉÉ. HH. NN.):  

1.5. Adószám:  

1.6. Cégbírósági bejegyzés száma:  

1.7. Bankszámlaszáma:  

1.8 Számlavezető pénzintézet neve:  

1.9. A pályázó és a program könyvelését végző 

szervezet, illetve személy neve, nyilvántartási 

(regisztrálási) száma: 

 elérhetőségei (cím, telefon, e-mail): 

 

  

1.10. Székhely  

Irányítószám:  

Régió:  

Megye:  

Település:  

Utca:  

Házszám:  

Honlap:  

1.11. Postacím (ha nem azonos a székhellyel)  

Irányítószám:  

Település:  

Utca:  

Házszám:  

Postafiók irányítószám:  

1.12. A megvalósítás helyszíne (ha nem azonos a 

székhellyel) 

 

Irányítószám:  

Régió:  

Megye:  

Település:  

Utca:  

Házszám:  

Postafiók irányítószám:  

  

1.13. Pályázó hivatalos képviselője (vezetője, 

aláírója) 

 

Név:   

Beosztás:  

Telefon 1:  

Telefon 2:  
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E-mail:  

1.14. Kapcsolattartó személy (projekt 

menedzser) adatai 

 

Név:  

Beosztás:  

Telefon 1:  

Telefon 2:  

E-mail:  

 

2. A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET BEMUTATÁSA 

 

2.1. A szociális szövetkezet keretében végzett tevékenységek besorolása (TEÁOR KÓD) 

 

Tevékenység TEÁOR Megnevezés 

Főtevékenysége:   

   

Melléktevékenységei:   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

2.2. A szociális szövetkezet keretében végzett tevékenységek – esetlegesen tervezett 

további tevékenység/szolgáltatás-, szolgáltatások részletezett leírása (max. 1500 

karakter): 

  

Tevékenység/szolgáltatás: Részletes leírás: 
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2.3. A szociális szövetkezet előállított termékei, szolgáltatásai és értékesítési csatornái 

(hangsúlyozottan a helyi piacon elérhető eredmények). Kérjük az értékesítési terület 

konkrét bemutatását. (max. 2000 karakter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  A pályázó szociális szövetkezethez a közfoglalkoztatásért felelős miniszter állami 

képviselőt jelölt ki. 

 

Igen       Nem  

 

 

2.5. A pályázó szociális szövetkezetnél a pályázat benyújtásakor vannak sui generis 

jogviszonyban foglalkoztatott tagok. 

 

Igen       Nem 

 

 

2.6. A szociális szövetkezet a pályázatot hátrányos helyzetű járásban vagy településen 

valósítja meg 

 

Igen       Nem  

 

 

3. A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET TAGJAINAK, CÉLCSOPORTJÁNAK 

BEMUTATÁSA 

 

3.1. Kérjük, mutassa be a szociális szövetkezet jelenlegi tagjainak összetételét, 

feladatmegosztását és térjen ki arra is, hogy milyen személyes közreműködést végeznek a 

szociális szövetkezetben (max. 1500 karakter). 
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3.2. Kérjük, mutassa be a szociális szövetkezet tagjainak és munkavállalóinak közösségi 

életét, a közösségfejlesztés, szociális helyzet javítása érdekében tett intézkedéseket (max. 

1500 karakter). 
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4. A PÁLYÁZAT CÉLJA 

 

4.1. A szociális szövetkezet pályázatának konkrét célja (max. 2000 karakter): 

A célok meghatározásához az adatlap előző pontjaiban felsorolt tevékenységekből, 

szükségletekből, adottságokból induljon ki! Minden pályázat esetében meghatározható egy 

hosszabb távú, stratégiai cél és egy rövid távú, konkrét cél. Jellemezze és számszerűsítse a 

várható közvetlen és közvetett haszonélvezőinek körét.  

 

 

 

 

 

 

 

4.2. A tervezett program megvalósításának indokoltsága (max. 2000 karakter): 

Kérjük, írja le, hogy milyen indokok alapján tartják fontosnak és megvalósíthatónak a program 

kitűzött céljait. Milyen erősségei, illetve gyengeségei vannak a szövetkezet alakításában 

résztvevőknek, amelyek segíthetik, illetve gátolhatják a megvalósítást.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.  Kérjük, mutassa be a megvalósítás esetleges akadályait, kockázatait és azok 

csökkentése érdekében tervezett intézkedéseket (max. 2000 karakter): 

(pl. az alapító tagok számának 7 fő alá csökkenése, a célcsoporttagok motiválása, 

lemorzsolódásának megakadályozása, kezelése, pótlása, az értékesítési csatornák tekintetében 

jelentkező akadályok, kockázatok… stb). 

 

Azonosított kockázatok: Kockázatok kezelése: 

  

 

 

5. A PÁLYÁZAT SZAKMAI TARTALMA, VÁRHATÓ EREDMÉNYEI 

 

5.1. A program céljainak szakmai megvalósítása:  

Részletesen mutassa be leíró módon a program szakmai tartalmát, tevékenységeit, ideértve a 

kiegészítő tevékenységeket és a célcsoport elérésére és alkalmazására vonatkozó tervezett 

módszereket. (max. 1500 karakter) 

 

1. A program szakmai tartalma:  



 

SZÉKHELY: 1036 BUDAPEST, LAJOS U. 80. · LEVELEZÉSI CÍM: 1301 BUDAPEST, PF. 84. 
TELEFON: (06 1) 555-2900 · FAX: (06 1) 555-2929 · WEB: www.ofa.hu · EMAIL: fokusz@ofa.hu 

 

8 

 

2. A program tevékenység, ideértve a 

program kiegészítő 

tevékenységeket is: 

 

3. A célcsoport elérésére és 

alkalmazására vonatkozó tervezett 

módszerek: 

 

 

5.2. A szociális szövetkezet által a projekt végrehajtásához kapcsolódó, képzések, 

tréningek bemutatása:  
Kérjük, tüntesse fel, hogy a projekt megvalósításához kapcsolódó képzések közül, milyen 

típusú, tartalmú képzést kívánnak beszerezni.(Kérjük térjen ki a szociális szövetkezeti 

menedzser képzés és közösségépítő tréningek bemutatására.) Kérjük, tüntesse fel a képzésbe 

vonandó személyek létszámát és részletesen mutassa be a választandó képzések, tréningek 

időtartamát, követelményeit, helyszínét is. (max: 1000 karakter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Eredményesség: 

Mutassa be, hogy támogatható tevékenységek köréhez kapcsolódóan miként fognak alakulni a 

szociális szövetkezet számszerűsíthető eredményei. Ismertesse, hogy milyen számítások, 

becslések támasztják alá a program eredményeit számszerűsítő mutatók bemutatott értékeit! 

(max. 3000 karakter) 
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6. ÜTEMEZÉS, ERŐFORRÁSOK 

 

6.1. A program megvalósításának részletes, a munka folyamatához igazodó és az 

időbeliséget leíró pénzügyi ütemterve):  
Kérjük a tervezésnél vegye figyelembe a pályázati útmutatóban meghatározott időtartamra 

vonatkozó feltételeket. (max: 2000 karakter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. A program megvalósításának részletes, a munka folyamatához igazodó és az 

időbeliséget leíró cselekvési ütemterv szöveges bemutatása. (max: 1000 karakter) 

 

Időszak Ütemezés 

  

 

6.3. A szociális szövetkezet működéséhez, a projekt megvalósításához szükséges 

infrastruktúra bemutatása.  

Kérjük, tüntesse fel, hogy a szükséges eszközök közül mi az, ami rendelkezésére áll és melyek 

azok, amelyek jelen pályázat megvalósítása során kerülnek beszerzésre. Kérjük külön jelölni a 

haszonkölcsön szerződésből beszerezni kívánt eszközöket. (max: 1000 karakter) 
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7. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI TAG BEMUTATÁSA 

 

7.1 Kérjük, mutassa be a szociális szövetkezet települési önkormányzati tagját: 

  

Önkormányzat 

neve: 

 

Székhelye, címe:  

 

7.2 Kérjük, mutassa be, hogy a szövetkezet települési önkormányzat tagja milyen szerepet 

tölt be a szociális szövetkezet működésében, milyen az együttműködés a 

közfoglalkoztatásban: (max. 1000 karakter) 
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ELLENŐRZŐ LISTA 

 

Mielőtt elküldi pályázatát, kérjük, ellenőrizze, hogy a pályázat hiánytalan-e és kérjük, jelölje 

X-el a csatolt dokumentumokat, nyilatkozatokat. 

A pályázat hiánytalan, a kötelező dokumentumokat csatolták, úgymint:  

 

 A Helyzetfelmérés csatolásra került 

 A Költségvetés hiánytalanul kitöltve csatolásra került 

 A Bevételek és kiadások előrejelzése című dokumentum kitöltve csatolásra került 

 A szociális szövetkezet alapszabályának másolata csatolásra került 

 

Mellékletek: 

 

 1. sz.melléklet: Felelősségi nyilatkozat 

 2. sz.melléklet: ÁFA nyilatkozat 

 3 sz.melléklet: Nyilatkozat csekély összegű (de minimis) támogatásról 

 4. sz.melléklet: Nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatokról 

 5. sz.melléklet: Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 

(2007. évi CLXXXI. törvény alapján) 

 6. sz.melléklet Átláthatósági nyilatkozat (A 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. 

a) pontja alapján) 

 7. sz.melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat 

 8. sz.melléklet: Nyilatkozat a csekély összegű támogatások igényléséhez az "egy és 

ugyanazon vállalkozás" minőségről és az alkalmazott üzleti évről (minta az 

elektronikus felületen található) 

 melléklet: Tagnyilvántartás  

 melléklet: A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) által kiadott, a köztartozás 

mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat (adóigazolás), vagy a pályázó 

által benyújtott cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat, amennyiben a 

pályázó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban 

 melléklet: Cégbíróság, vagy Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban 

Közreműködő Szolgálat, a szervezet hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi 

vagy közjegyző által a szervezet hatályos adatairól kiállított cégkivonata  

 melléklet: Aláírási címpéldány  

 melléklet: A projektmenedzser szakmai önéletrajza, (amennyiben még nem került 

kiválasztásra, a munkakörhöz szükséges kompetenciák leírása) 

 melléklet: Regisztrált mérlegképes könyvelő végzettségét igazoló dokumentum 

hitelesített másolati példánya 

 melléklet: Közfoglalkoztatási szerződés másolata (két alapító tag esetében) 

 

 

 

Hivatalos képviselő 

Név:  

Beosztás:  
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Cégszerű aláírás:  

Hely és dátum:  

 

 

1. sz. melléklet 

 

FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott, mint a pályázó szervezet felelős képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában 

kijelentem (nyilatkozom), hogy a pályázatot benyújtó szervezet (et): 

 

1. nem áll csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, üzletmenetét nem bíróság által kirendelt 

biztos irányítja, a tevékenységét nem függesztették fel, vagy a hazai törvényekben és 

jogszabályokban meghatározott más, hasonló eljárás miatt nincs ilyen vagy hasonló 

helyzetben, és 

2. a tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért nem ítélték el jogerősen, és nincs 

adótartozása vagy adók módjára behajtható köztartozása, ideértve a társadalombiztosítási 

járulékokat is, és 

3. a pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül - államigazgatási szerv határozattal 

vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság - munkavállalók bejelentés nélküli 

vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság 

megfizetésére nem kötelezték, és 

4. pályázati felhívás vagy a támogatási szerződés feltételeként előírt adatszolgáltatás során 

nem közölt valótlan információkat, és 

5. a korábbi években, valamelyik OFA pályázati program megvalósítására kötött támogatási 

szerződésével kapcsolatban nem követett el kötelezettségei teljesítésének elmulasztása 

miatt súlyos támogatási szerződésszegést, és 

6. megfelelek az államháztartásról szóló az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

50. § (1) bekezdésében előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott 

követelményeinek. 

7. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény (2007. évi CLXXXI. 

tv.) alapján támogatásban részesülhetek. 

8. a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és 

hitelesek, az adatokban, a cég helyzetében bekövetkezett, a tervezett projekt 

megvalósítását befolyásoló változásokról a Társaságot haladéktalanul értesítem. 

 

Hivatalos képviselő 

Név:  

Beosztás:  

Cégszerű aláírás:  

Hely és dátum:  
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2.  számú melléklet 

 

 

NYILATKOZAT AZ ÁFA-RÓL 

(Az adóügyi státusztól függően csak egy nyilatkozat kell kitölteni!) 

 

Alulírott, 

Adószám/adóazonosító jel:          képviseletére jogosult büntetőjogi felelősségem tudatában 

nyilatkozom arról, hogy a projekt tárgyát képező tevékenység vonatkozásában az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. alapján1 

 

      1. ÁFA LEVONÁSI JOGGAL RENDELKEZEM 
 

Kijelentem, hogy az általam benyújtott projekt igényelt támogatás/projekt 

összköltség összegének meghatározásánál az általános forgalmi adót nem 

tartalmazó összeget szerepeltetem. 

 2. ÁFA LEVONÁSI JOGGAL NEM RENDELKEZEM 

 

Kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő 

adatokban változás következik be, arról a Támogatót haladéktalanul, legkésőbb a változást 

követő 3. munkanapon tájékoztatom. 

Tudomásul veszem, hogy a Fókusz Támogatási Program keretében nem jogosultak támogatásra 

azok az adók, melyek bármilyen egyéb eszközzel, bármely hatóságtól visszaigényelhetők, 

visszatéríthetők vagy ellentételezhetők és nyilatkozatomat ennek tudatában teszem. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Támogató adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén 

nyilatkozatom valóságtartalmának alátámasztására további adatokat bekérjen, valamint e célból 

a Nemzeti Adó-és Vámhivatal megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. 

Tudomásul veszem, hogy a Támogató az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra 

vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.  

 

Hivatalos képviselő 

Név:  

Beosztás:  

Cégszerű aláírás:  

Hely és dátum:  

 

  

                                                           
1 Kérjük azon szövegrész előtti négyzetben jelölje választását x-szel, amely konkrétan Önre vonatkozik. Javított, illetve 

ellentmondásos Nyilatkozatot nem áll módunkban elfogadni. 
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FIGYELMEZTETÉS! 

  

Amennyiben Ön pénzügyi támogatás vagy más gazdasági előny megszerzése végett 

valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot 

használ fel, bűncselekményt követ el. 

A pályázó vagy annak képviselője által az eljárás bármely szakában tett valótlan, hamis 

adatszolgáltatása, vagy ilyen tartalmú nyilatkozattétele esetén a támogatási összeg 

visszatartásra, a kifizetett támogatás kamataival együtt behajtásra kerül.  
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3. melléklet 

 

 

  
NYILATKOZAT 

 

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.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás 

esetén 

 

 

1. Kedvezményezett adatai 

Név:  

Adószám:  

Elérhetőség:  

Aláírásra jogosult képviselő:  

E-mail cím:  

(jelölje X-szel ) 

 Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során   

 Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során   

Egyesülés, szétválás ideje:  

 

_________   ___________   _________ 

   (év)             (hónap)           (nap) 

 

 

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a 

kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, 

Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.  

 

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a 

kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra 

nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, 

amelyek elbírálása folyamatban van). 

 

Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához 

szükséges adatokat is tartalmazzák.2 

                                                           
2 Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az 

egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen 

odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad. 

 

Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az 

eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott 

tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás 

tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások 

között. 
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3 Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni. 
4 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 
5 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. 

(III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján. 

2. Csekély összegű támogatások3 

Sor-

szám 

Támogatás 

jogalapja 

(bizottsági 

rendelet 

száma) 

Támogatást 

nyújtó 

szervezet 

Támogatás 

kedvezménye-

zettje és célja 

 

A támogatást 

ellenszolgáltatás 

fejében végzett 

közúti kereske-

delmi árufuva-

rozáshoz vette 

igénybe? 

Kérelem 

benyúj-

tásának 

dátuma4 

Odaítélés 

dátuma 

Támogatás 

összege 

Támogatás bruttó 

támogatástartalma5 

Forint Euró Forint Euró 

           

           

           



 

18 

 

 

 

 

3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról 

Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében 

a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak. 

Vállalkozás neve Adószáma 

  

  

  

  

  

  

 

 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos 

elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan kockázatfinanszírozási 

célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást 

nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az 

Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek 

megfelelően a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.6 

 

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély 

összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen 

kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez a jelen 

nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, 

csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van). 

                                                           
6 Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint 

és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem. 
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7 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 
8 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján. 
9 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani: 

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját 

megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.  

4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában 

nyújtott állami támogatásokra 

Sor-

szám 

Támogatás 

jogalapja 

(uniós 

állami 

támogatási 

szabály) 

Támogatást 

nyújtó 

szervezet 

Támogatási 

kategória 

(pl. regionális 

beruházási 

támogatás) 

Kérelem 

benyújtásának 

dátuma7 

Odaítélés 

dátuma 

Azonos elszámolható 

költségek teljes 

összege jelentértéken 

Azonos 

kockázatfinanszíro-

zási célú intézkedés 

vonatkozásában 

nyújtott állami 

támogatás bruttó 

támogatástartalma 

/ azonos 

elszámolható 

költségek 

vonatkozásában 

nyújtott állami 

támogatás bruttó 

támogatástartalma8 

Maximális 

támogatási 

intezitás (%) 

vagy 

maximális 

támogatási 

összeg 

Forint Euró Forint Euró
9 
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Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott adatok 

helyesek. 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése10 közötti időszakban 

egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő más támogatást 

ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul – még a jelen 

nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles a támogatást nyújtót, és köteles 

megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot. 

 

Kelt:   

 

 

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

                      Kedvezményezett 

        (aláírás, pecsét) 

 

 

                                                           
10 A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a 

támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás 

folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél például ez az időpont általában a szerződés 

kelte. 
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4. számú melléklet 

 

 

 NYILATKOZAT A RENDEZETT MUNKAÜGYI KAPCSOLATOKRÓL 

 

Alulírott     mint a pályázatot benyújtó     

szervezet hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy munkaügyi kapcsolatrendszerem a 2011. évi 

CXCV. törvény 50. § 1. bek. a.) pontjában valamint a rendezett munkaügyi kapcsolatok 

feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet tekintetében 

rendezettnek minősül.” 

 

 

Hivatalos képviselő 

Név:  

Beosztás:  

Cégszerű aláírás:  

Hely és dátum:  
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5. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT A 2007. évi CLXXXI. TÖRVÉNY ALAPJÁN 

 (a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról) 

A nyilatkozat akkor érvényes, ha minden keretezett részben aláírásra került 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy velem szemben a 2007. évi CLXXXI. 

törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi körülmények egyike sem áll fenn*, 

illetőleg az összeférhetetlenségem megszüntetése érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény 

rendelkezéseinek megfelelően eleget tettem. 

 

 

  ............................................  

  Pályázó 

 

1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy velem szemben a 2007. évi CLXXXI. 

törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettségi körülmények egyike sem áll fenn**, egyben 

kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben az ott írt érintettséget megalapozó valamely 

körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, úgy 8 

munkanapon belül kezdeményezem e körülménynek a jogszabály által előírt honlapon történő 

közzétételét. Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a közzétételt határidőben nem 

kezdeményezem, támogatásban nem részesülhetek. 

 

 

  ...............................................  

  Pályázó 

VAGY 

   

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy velem szemben a 2007. évi CLXXXI. 

törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettségi körülmények közül a …………….. (a 2007. 

évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdésében a)-tól e) pontig terjedő érintettségi okok közül a 

relevánsat szíveskedjen megjelölni!) pont szerinti érintettség áll fenn, ezért kezdeményezem e 

körülménynek a jogszabályban előírt honlapon történő közzétételét. 

 

  ...............................................  

  Pályázó 

 

(Kérjük, hogy az 1. és a 2. megállapítás közül az Önre releváns megállapítást írja alá!) 

 

Kijelentem, hogy az érintettségemmel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvény 

rendelkezéseinek megfelelően eleget tettem. 

 

 

 

  ...............................................  

  Pályázó 

 

*A 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése: 
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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) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, 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, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy 

képviseleti szervének tagja, 

f) az a társadalmi szervezet, 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 2007. évi CLXXXI. törvény 13. §-a alapján 

a honlapon közzétették. 

 

**A 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdése: 

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) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, 

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

szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti 

szervének tagja,köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a 

pályázat benyújtásával egyidejűleg. 

 

Kijelentem, hogy a pályázati dossziéban és a csatolt dokumentumokban foglalt adatok a 

valóságnak megfelelnek. Egyúttal tudomásul veszem, hogy valótlan nyilatkozat és/vagy 

valótlan dokumentumok, adatok közlése a pályázatból való kizárást vonja maga után. 

 

Hivatalos képviselő 

Név:  

Beosztás:  

Cégszerű aláírás:  

Hely és dátum:  
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KÖZZÉTÉTELI  KÉRELEM 

 

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

8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről 

 

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 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 
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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 2. § (1) bekezdés d) 

pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja 

 



 

27 

 

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 
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6. számú melléklet 

 

 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

I. A 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a) pontja szerinti átlátható szervezetek: 

 

Alulírott ………………………. (név), mint a …………………….. (cégnév, adószám, 

székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a) pontja szerint átlátható 

szervezetnek minősül az alábbiak szerint (aláhúzandó):  

 állam,  

 költségvetési szerv,  

 köztestület,  

 helyi önkormányzat,  

 nemzetiségi önkormányzat,  

 társulás,  

 egyházi jogi személy,  

 olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a …………….(önkormányzat 

megnevezése) helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel 

rendelkezik,  

 nemzetközi szervezet,  

 külföldi állam,  

 külföldi helyhatóság,  

 külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes állam ………………. (az állam megnevezése) szabályozott 

piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság. 

 

Kelt: ………………...(helység), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap) 

 

 

 

P.H.    ………………………………………… 

cégszerű aláírás 

                                                           
 A szervezeti formának megfelelően kell kitölteni a I-III. pontok közül a vonatkozó részt, és a kitöltött résznél kell 

keltezni és aláírni. 
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II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezetek: 

Alulírott ………………. (név), mint a ….. (cégnév, adószám, székhely) képviselője 

nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, mivel 

olyan (aláhúzandó) 

 belföldi jogi személy,  

 külföldi jogi személy 

 belföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

 külföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,  

amely megfelel a következő feltételeknek: 

1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 

megismerhető, 

2. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy 

olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló egyezménye van, 

3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 

4. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet tekintetében az 1-3. pontok szerinti feltételek fennállnak. 

 

Kelt: ………………...(helység), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap) 

 

P.H.    ………………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

III. Civil szervezetek, vízitársulatok: 

 

Alulírott …. (név), mint a ….. (cégév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy 

az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bek. 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, mivel olyan (aláhúzandó)  

 civil szervezet 

 vízitársulat, 

amely megfelel a következő feltételeknek: 

1.  vezető tisztségviselői megismerhetők, 

2. a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 

szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 

3. székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló egyezménye van. 

 

Kelt: ………………...(helység), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap) 

 

P.H.    ………………………………………… 

cégszerű aláírás 
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7. számú melléklet 

 

Hozzájáruló nyilatkozat 

 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (2) 

bekezdése: 

„28. § (2) Az ügyfél nyilvántartásba vételéhez és ügyfél-azonosító számának megállapításához 

nyilvántartásba kell venni: 

a) természetes személy esetén 

aa) nevét, 

ab) anyja nevét, 

ac) születési helyét és idejét, 

b) nem természetes személy esetén 

ba) nevét, 

bb) adózás rendjéről szóló törvény szerinti adóigazgatási eljárásban alkalmazott 

adóazonosító számát, amennyiben az ügyfél külföldi vállalkozás, akkor az illetősége szerinti 

állam hatósága által megállapított adóazonosító számát, 

bc) székhelyét.” 

 

Fentiek alapján – amennyiben a pályázó korábban nem kérte nyilvántartásba vételét az MVH 

ügyfél-nyilvántartási rendszerébe, (nem rendelkezik ügyfél-azonosítóval) – a (hivatalból 

történő) nyilvántartásba vételhez, valamint a mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) 

támogatások nyilvántartási rendszerébe történő rögzítéshez, az alábbi adatok szükségesek: 

teljes név, adószám, székhely.  

Amennyiben már nyilvántartásba vett ügyfél – a mezőgazdasági célú csekély összegű (de 

minimis) támogatások nyilvántartási rendszerébe történő rögzítéshez – a szövetkezet ügyfél-

azonosítója.  

 

Hozzájáruló nyilatkozat 

- a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól történő adatlekérdezéshez - 

Alulírott ............................................................ (név) a(z) 

………………………………………….. (pályázó neve) képviseletében eljárva 

hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázó adatai az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (mezőgazdasági 

de minimis rendelet), továbbá 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 (általános de minimis rendelet) szerinti egyéni és tagállami 

küszöbérték ellenőrzése céljából felhasználásra, és feldolgozásra kerüljenek, továbbá 

hozzájárulok a Fókusz Támogatási Program keretében nyújtható mezőgazdasági és általános 

csekély összegű (de minimis) támogatások igénybevétele érdekében, a pályázó szabad 

mezőgazdasági, halászati, és mezőgazdasági célú általános csekély összegű (de minimis) kerete 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (a továbbiakban: MVH) történő lekérdezéséhez. 
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Hivatalos képviselő 

Név:  

Beosztás:  

Cégszerű aláírás:  

Hely és dátum:  

 

  


