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Pályázati felhívás 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni 

Magyarok Osztálya a Balassi Intézettel együttműködésben   
 

nyílt pályázatot hirdet 
 

a határon túli hallgatói szervezetek támogatására 

 

1. A pályázat célja: a határon túli magyar hallgatói és doktorandusz szervezetek programjainak és 

hatékony működésének támogatása, hozzájárulás működésük pénzügyi alapjainak és szakmai 

feltételeinek megteremtéséhez. 

  

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre: romániai, szerbiai, szlovákiai és ukrajnai országos 

vagy regionális felsőoktatási magyar hallgatói és doktorandusz szervezetek. Amennyiben a pályázó 

szervezet nem rendelkezik jogi személyiséggel, a pályázatban meg kell jelölni a jogi személyiséggel 

rendelkező, a hallgatói szervezet érdekében szerződő szervezetet. 

 

A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI), a Balassi 

Intézettel együttműködve dolgozza ki, és a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti 

meg. 

 

3. Általános tudnivalók:  

▪ A pályázat a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti  

kezelésű előirányzatok 2012. évi felhasználásának szabályairól szóló 34/2012. (X.17.) EMMI 

rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján került kiírásra. A Rendeletnek, 

valamint Magyarország egyéb vonatkozó jogszabályainak – így különösen az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban Ávr.) és a határon túli költségvetési támogatások sajátos támogatásairól szóló 

98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet – a rendelkezései a pályázati eljárás valamennyi 

szakaszában alkalmazandók. 

▪ A pályázathoz rendelkezésre álló pénzügyi forrás a Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások 

Minisztériuma fejezet, 20/5/18/1. „Határon túli oktatási feladatok támogatása”, nem 

feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat (Áht azonosító: 295 002). 

▪ A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 18 millió forint, az elnyerhető 

támogatás alsó határa 100.000.- forint, felső határa 6.000.000.-millió forint. A finanszírozás 

módja: vissza nem térítendő támogatás, utó- és előfinanszírozás formájában, a támogatási 

intenzitás 1-100% közötti.* 

▪ A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő 

magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, az 

azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások 

összegéről szóló adatokat az EMMI, illetve a Balassi Intézet megküldi a Bethlen Gábor Alap 

által működtetett, a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi 

nyilvántartása részére.  

▪ A pályázatok elbírálása során kiemelten támogatott célok, tevékenységek és programok: 
o Tudományos Diákköri Konferenciák, tudományos/oktatási célú nyári egyetem 

szervezése, tudományos/kutatói konferenciák megrendezése (útiköltség; napidíjak; 

szállás-, étkezés-, nyomda-, szervezési költségek; bérleti- és megbízási díjak); 

o Szülőföldi felsőoktatási felvételi tájékoztató kiadvány készítése (szedés-, tördelés-, 

nyomdaköltség; szervezési költség); 

o Szülőföldi felsőoktatási felvételi tájékoztatást szolgáló, pályaorientációs célokat 

tartalmazó tájékoztató körutak (útiköltség; szállás-, étkezési, szervezési költség); 

o Hallgatói szolgáltatások (pl. beilleszkedési programok, tanulmányi, mentálhigiénés, 
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életvezetési tanácsadások, a végzős hallgatók elhelyezkedését segítő ún. karrier 

tanácsadás, egészséges életmódra nevelést elősegítő tevékenységek stb.) 

kialakításának és működtetésének költségei; 

o A végzős hallgatók elhelyezkedését segítő állásbörzék, karriernapok szervezése 

(útiköltség; szállás-, étkezés-, szervezési költségek; bérleti- és megbízási díjak); 

▪ A pályázatok elbírálása során továbbá támogatott célok, tevékenységek és programok: 
o Vezetőképző, diákfórum, egyéb konferencia és szakmai rendezvények szervezése 

(útiköltség; szállás-, étkezés-, szervezési költségek; bérleti- és megbízási díjak); 

o Egyéb középiskolai és hallgatói szervezeti tájékoztató körutak (útiköltség; szállás-, 

étkezési, szervezési költség); 

o Felsőoktatásban tanuló hallgatók által szerkesztett folyóiratok, kiadványok 

megjelentetése (szedés-, tördelés-, nyomdaköltség, szerzői honorárium); 

o Működési költség (irodafenntartás; telefon-, posta-, szervezési, utazási költség); 

o Gólyabál és egyéb közösségi események szervezése (étkezési költség, bérleti- és 

megbízási díjak).   

▪ A pályázati felhívás célja a szervezetek működésének és programjainak támogatása, ezért 

annak keretében tárgyi eszközök beszerzése nem támogatható! 

▪ A pályázóknak nem kötelező saját forrás biztosítása (ha viszont ezt megadják, banki 

kivonattal igazolni kell annak rendelkezésre állását). Természetbeni önrészt (pl. saját szállás, 

terem biztosítása stb.) nem számítunk önköltségnek.  

▪ A pályázatnak tartalmaznia kell a feladathoz kapcsolódó adatokat és körülményeket (program 

ideje, érintettek köre, témája, költségterve stb.), amelyet a mellékelt "Adatlap" kitöltésével 

kell elkészíteni.  

▪ A pályázónak a pályázat benyújtásakor – a pályázati adatlaphoz tartozó nyomtatványon – 

nyilatkoznia kell arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénz tv.) 

▪ 6. §-ban foglalt korlátozása alá nem tartozik,  

▪ 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség személyére vonatkozóan fennáll-e. 

Az esetleges érintettség esetén e nyilatkozatokkal egyidejűleg be kell nyújtani a 

www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon található közzétételi kérelmet. 

▪ Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be, amelyben az igényelt támogatási összeget 

10.000,- Ft-os, azaz tízezer forintos nagyságrendig kell megadni.  

▪ A pályázatokról a szakterület fejezeti keretének kötelezettségvállalói jogkörével felruházott 

köznevelésért felelős államtitkár, Dr. Hoffmann Rózsa dönt az EMMI Köznevelésért Felelős 

Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztálya és a Balassi Intézet képviselőiből álló 

Értékelő Bizottság (Zsámboki Marcell elnök, Hógenburg Tamás, Harsányi Zoltánné, Gyetvai 

Árpád és Benked László tagok) javaslata alapján 2013. október 31-ig, a döntés minden 

pályázóra nézve kötelező. 

▪ A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, azonban a pályázó az emberi erőforrások 

miniszteréhez kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a 

pályázati döntés jogszabálysértő. A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való 

tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés 

megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül lehet benyújtani. A 

pályázónak a kifogás benyújtásakor az Ávr. 90. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia. 

▪ A nyertes pályázókkal a Balassi Intézet a döntést követő 30 napon belül szerződést köt – 

különös tekintettel az Ávr. 78. §-ában meghatározottakra –, és az abban foglalt feltételeknek 

megfelelően gondoskodik a kifizetésről utó- és/vagy előfinanszírozás és vissza nem térítendő 

támogatás formájában. Ha a szerződéskötésre a jelen felhívásban meghatározott határidőn 

belül a Kedvezményezettnek felróható okból nem kerül sor, a támogatási döntés érvényét 

veszti.  

▪ A szerződés tartalmazza  

▪ a támogatás felhasználásának feltételeit; 

▪ a beszámolás, pénzügyi elszámolás és ellenőrzés rendjét; 

▪ a szerződésszegés eseteit és azok jogkövetkezményeit.  
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▪ A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását. 

▪ A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb 

mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön. 

▪ A támogatás folyósítására a szerződésben megjelölt ütemezés szerint, a szerződés mindkét fél 

által történt aláírását követően kerül sor. A támogatás felhasználásának kezdő időpontja 2013. 

április 1-nél korábbi időpont nem lehet. A támogatás felhasználásának véghatárideje nem 

lehet későbbi időpont, mint 2014. március 31. Amennyiben a pályázó a Nemzeti Erőforrások 

Minisztériuma és a Balassi Intézet által 2011. évben határon túli magyar felsőoktatási 

hallgatói szervezetek támogatására kiírt pályázaton támogatást nyert el, úgy az arra vonatkozó 

támogatási szerződés elszámolásában szereplő költségtételeket nem számolhatja el jelen 

pályázatban elnyert támogatási szerződés terhére is. 

▪ A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott 

határidőig köteles záró szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani. 

▪ A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket. 

▪ További felvilágosítás az alábbi címeken kérhető: 

o EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztálya. 

Benked László, Telefonszám: +36-1/795-4198; e-mail: laszlo.benked@emmi.gov.hu;  

o Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium. Zsolnai Ákos Telefonszám: +36-30/450-

3539; e-mail: akos.zsolnai@bbi.hu. 

 
*Tervezett keret, a minisztérium fenntartja a támogatások megítélésénél azt a jogot, hogy a keretösszeg 

mértékét az államháztartás 2013. évi egyensúlyi helyzetének alakulása függvényében megváltoztassa. 

 

4. A pályázatok benyújtása, határidő: 

▪ A pályázatokat az itt letölthető adatlapon (ld. jelen pályázat melléklete) lehet benyújtani;  

▪ A kitöltött pályázati adatlapokat 3 példányban – az előírt mellékletek csatolásával, a 

„Pályázat a határon túli hallgatói szervezetek támogatására” cím feltüntetésével a 

„Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 1037 Budapest, Kunigunda út 35., Zsolnai 

Ákos részére” címre kell eljuttatni.  

 

Postai feladás szerinti beküldési határidő: 

2013. október 7. (a postai bélyegző kelte).  

Személyes kézbesítés határideje: 

2013. október 8., 12.00 óra. 

 

▪ Továbbá a pályázati adatlap egy példányát elektronikusan (e-mailben) a Balassi Intézet 

Márton Áron Szakkollégiumához akos.zsolnai@bbi.hu címre kell megküldeni. Ennek 

határideje: 2013. október 7., 12.00 óra. 

▪ A pályázathoz szükséges nyilatkozatokat az adatlap tartalmazza. 

 

5. A pályázat benyújtásához csatolandó mellékletek (a pályázat kizárólag az alábbi 

mellékletekkel együtt érvényes): 

▪ Pontosan kitöltött pályázati adatlap (és az ebben található nyilatkozat) – 3 példányban; 

▪ A szervezet alapító (létesítő) okiratának egyszerű másolat 1 példányban; 

▪ A szervezet létezését igazoló, 90 napnál nem régebbi eredeti okirat vagy annak hitelesített 

másolatát 1 példányban; 

▪ A létezést igazoló okiratban szereplő képviselőtől eltérő képviselő esetén a képviseleti 

jogosultságot igazoló okirat (tanúkkal alátámasztott, cégszerű meghatalmazás);  

▪ A pályázó szervezet a 2012. évre vonatkozó szakmai beszámolója, különös tekintettel az 

ideihez hasonló támogatási kategóriákra – 1 példányban; 

▪ A pályázó szervezet a 2013. évre vonatkozó részletes működési és programterve – 1 

példányban; 

▪ A pályázó szervezet a 2013. évre vonatkozó költségvetése – 1 példányban; 

mailto:laszlo.benked@emmi.gov.hu
mailto:akos.zsolnai@bbi.hu
mailto:akos.zsolnai@bbi.hu
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▪ A közjegyző** által hitelesített eredeti aláírási címpéldány, valamint a szervezet alapító 

okiratának másolata, ezek magyar nyelvű fordítása – 1-1 példányban; 

▪ A támogatásért megpályázott egyes célok, tevékenységek és programok részletes leírása és 

költségvetési terve (ebben külön feltüntetve a saját és más forrásból származó pénzügyi 

eszközöket) – 1-1 példányban. 

** Figyelem: a számlavezető bank által hitelesített aláírási címpéldányt nem tudjuk elfogadni! 

 

6. A nyertes pályázatok esetében a szerződéskötéshez csatolandó melléklet: 

▪ Az Ávr. 77. § (2) bekezdése értelmében a szerződés aláírását megelőzően a nyertes 

(kedvezményezett) pályázó biztosítékként köteles benyújtani a támogató Balassi Intézethez 

valamennyi – a vonatkozó jogszabályok alapján beszedési megbízással megterhelhető – 

fizetési számlájára vonatkozóan, a támogató javára szóló, csak a támogató írásbeli 

hozzájárulásával visszavonható beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát (ún. 

inkasszó nyilatkozatát), pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás 

esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel 

együtt. Több bankszámla esetén a kedvezményezettnek meg kell adnia a felhatalmazó 

nyilatkozatok érvényesítésének sorrendjét is.*** 

*** Figyelem: A nyertes pályázókkal történő szerződéskötés során a támogató a határon túli 

költségvetési támogatások sajátos támogatásairól szóló 98/2012. (V.15.) Korm. rendelet alapján 

eltekint az Ávr. 77. §-ában meghatározott biztosítékadási kötelezettség teljesítésétől, amennyiben a 

Kedvezményezett írásban nyilatkozik arról, hogy származási országában (azaz Romániában, vagy 

Szerbiában, vagy Szlovákiában, vagy Ukrajnában) az erre vonatkozó igazolást (ún. inkasszó 

nyilatkozatot) a számlavezető bank nem ad ki (ebben az esetben a támogató Balassi Intézet eltekint 

a beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozat, illetve egyéb biztosítékadási kötelezettség 

teljesítésétől).   
 

7. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai: 

▪ a leadott programban a kiemelten támogatandó célok, tevékenységek, programok aránya, 

▪ a leadott program minősége, megvalósíthatósága, várható szakmai hasznosulás, 

▪ a költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források, stb.), 

▪ a pályázó szervezetek 2012-es szakmai beszámolójának értékelése, 

▪ az eddigi elszámolási és rendezvényszervezési tapasztalat. 
      

 8. Nem jogosultak a támogatásra: 

▪ azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem teljesítették az Emberi 

Erőforrások Minisztériummal (illetve a jogelőd Nemzeti Erőforrás Minisztériummal vagy az 

Oktatási és Kulturális Minisztériummal) vagy a Balassi Intézettel kötött szerződésben 

foglaltakat. 
      

9. Érvénytelen a pályázat, ha 

▪ nem a pályázati adatlapon nyújtotta be a jelölt a pályázatot; 

▪ nem eredeti példányban nyújtotta be az adatlapokat; 

▪ a pályázati adatlap a meghirdetett beérkezési határidőn túl érkezett be. 

Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra nincs lehetőség, az 

érvénytelen pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.  

 

A Kedvezményezettek listáját, a megítélt támogatási összegeket, a támogatás céljait a Balassi Intézet 

a döntést követő 15 napon belül a www.martonaron.hu honlapon nyilvánosságra hozza, ezzel 

egyidejűleg írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázat eredményéről.  

 

Budapest, 2013. szeptember 4. 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni 

Magyarok Titkársága Balassi Intézet 

http://www.martonaron.hu/
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Melléklet: adatlap és nyilatkozat 

 

A D A T L A P  

2013. 

Határon túli hallgatói szervezetek támogatására 
(Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni 

Magyarok Osztálya, Balassi Intézet) 
      

(Kérjük, olvashatóan, latin betűkkel, értelemszerűen töltse ki az adatlapot! A ki nem tölthető mezőket 

szíveskedjen rövid vízszintes vonallal kihúzni!) 

 

1. A program címe és rövid összefoglalása:  

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

……………………………………………………………………………………… 

 

2. A kérelmező szervezet, illetve jogi személy adatai 

A kérelmező szervezet neve: 
(magyar nyelven) 

 

A kérelmező szervezet neve: 
(az adott ország nyelvén) 

 

Székhelye: 
(az adott ország 

nyelvén) 

Ország: Irányítószám: 

Város: Utca /Út: 

Házszám: Telefonszám: 

Fax: Mobilszám:  

E-mail cím(ek): 

A kérelmező szervezet nyilvántartási 

száma:(bírósági bejegyzés; stb.) 

 

Nyilvántartást vezető szerv:  
(cégbíróság, bíróság, minisztérium, rendőrség 

stb.) 

 

A kérelmező szervezet adószáma: 
(amely országban be van jegyezve) 

 

Magyarországi adószáma:  

A kapcsolattartó személy neve: 
 

 

A kapcsolattartó címe: Ország: Irányítószám: 

Város: Utca / Út: 

Házszám: Telefonszám: 

Fax: Mobilszám: 

E-mail:  
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3. Banki adatok 

Az átutalást befogadó intézmény neve: 
(az adott ország vagy célország nyelvén) Ha 

azonos a kedvezményezettel, nem kell kitölteni! 

 

 

 

A befogadó intézmény képviselője:  
 

A befogadó intézmény székhelye:  

A befogadó intézmény adószáma:  

A befogadó szervezet statisztikai számjele 

(csak magyarországiaknak): 
 

A befogadó szervezet nyilvántartási 

száma(bírósági bejegyzés; stb.): 
 

Nyilvántartást vezető szerv:  
(cégbíróság, bíróság, minisztérium, rendőrség stb.) 

 

Címe: Ország: Megye: 

Irányítószám: Város: 

Út / Utca: Házszám: 

A számlavezető bank teljes 

neve:(A célország nyelvén) 

 

Teljes postai címe:  

Bankszámla száma: 
(EU-os országoknál IBAN 

kóddal) 

 

8-11 jegyű SWIFT kódja:  

 

A 4. 5. 6. pontokat programhoz kötötten külön egységekben (pl. 4.1 – 1. program, 5.1 – 1. 

programhoz igényelt támogatás, 6.1 – 1. program forrása; 4.2 – 2. program, 5.2 - 2. programhoz 

igényelt támogatás, 6.2 – 2. program forrása; stb.) jól áttekinthető módon kérjük kitölteni! 

 

4. A program megvalósulásával kapcsolatos adatok 

A támogatás felhasználásának 

számlákkal igazolandó konkrét 

költségvetési tételeinek felsorolása: 
(pl. szállás, étkeztetés stb., 

összhangban a költségtervvel) 

1……………………………………………. 

2……………………………………………. 

3……………………………………………. 

4……………………………………………. 

Stb. 

A program tervezett → 

 

Időpontja: Időtartama (nap): 

A program tervezett helyszíne(i): 
(Ország, város, utca, házszám) 

 

A kérelmezett programon 

résztvevők összlétszáma 
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A program megvalósításának 

célkitűzése:  

 

 

 

 

 

A program várható hasznosulása a 

rendezvényen, illetve azt követően:  

 

 

 

 

 

 

5. Az igényelt támogatás 

A támogatás összege forintban: 
(1000 forintra kerekítve) 

 

A támogatás összege devizában: 
(USD vagy EUR) 

 

Az átutalás pénzneme: Forint:  Deviza:  

Devizanem: 
(USD vagy EUR) 

 

 

6. A program forrásai 
(ezer forintra kerekítve) 

Forrás megnevezése 
Összeg 

(Ft) 

Saját forrás 
(Figyelem! Nem kötelező! Ha beírja, banki igazolást kell csatolni 

a banki számlán meglévő összegről!) 

 

M
á

s 
v

á
rh

a
tó

 t
á
m

o
g
a
tó

k
 m

eg
n

ev
ez

és
e 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

A pályázaton igényelt támogatás (Ft): 
 

A program költsége összesen (Ft): 
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7. A kérelem  részletes költségterve SAJÁT pénznemben, a KÉRT DEVIZÁBAN és HUF-

ban időbeni ütemezéssel: 

(Maximum 1 oldal)  
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8. A kérelem szakmai tartalmának részletes kifejtése  

( Maximum  1 oldal)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

9. Az utóbbi 5 évben az adott pályázati vagy támogatási keretben benyújtott egyéb 

magyarországi támogatások 
(ezer forintra kerekítve) 

Forrás (pályáztató 

intézmény) és dátum 

megnevezése 

Elnyert támogatási összeg (Ft) 
Mekkora összeggel számolt 

el? 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

10. 2013-ban, de az igény benyújtását megelőzően, vagy azzal egyidejűleg az igény 

tárgyában benyújtott, még folyamatban levő (el nem bírált), illetve elbírált igények 
(ezer forintra kerekítve) 

Támogató szervezet  A benyújtás dátuma Igényelt összeg (Ft) 

   

   

   

   

   

   

 

Amennyiben a nyilatkozattételt követően a jelen igényben foglalt tárgyban az általam képviselt 

szervezet támogatást nyer, az elnyert támogatásról 8 napon belül tájékoztatom a Balassi Intézetet.  
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11. A kérelem (adatlap), illetve szerződés aláírására, képviseletre jogosult személy 

Neve: 
 

Beosztása 
 

Címe: Ország: Irányítószám: 

Város: Út /Utca: Házszám: 

Telefon: Fax: E-mail: 

 

Nyilatkozat arról, hogy a támogatással 

kapcsolatban adólevonási jog megilleti-e a 

kérelmező szervezetet: 

Igen:  Nem:  

Nyilatkozat arról, hogy országukban a 

bank kiad-e a Támogató javára szóló, 

valamennyi fizetési számlájára vonatkozó 

beszedési megbízásra felhatalmazó 

nyilatkozatot,  inkasszót. 

 

Igen:  Nem:  

 

 

 

    Dátum. 

 

 

 

 

   …………………….. 2013. ………………… 

 

 

 

 

 

 

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

Aláírás, pecsét 
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Pályázó 

(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) 

NYILATKOZATA 

 

A pályázó adatai: 

név: …. 

székhely: … 

képviselő neve: … 

nyilvántartási szám: … 

nyilvántartást vezető szerv neve: … 

adószám: … 

 

 

Alulírott, mint a(z)………………………………………………………………………, pályázó 

szervezet képviseletére jogosult személy a pályázó szervezet nevében az alábbiakról nyilatkozom: 

 

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

továbbiakban: Közpénztv.) 14. §-a alapján kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet által a Balassi 

Intézethez ) ………………………..-án ……………………………. tárgyában benyújtott pályázathoz 

kapcsolódóan a Közpénztv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott – összeférhetetlenséget megalapozó – 

kizáró okok az általam képviselt szervezet tekintetében nem állnak fenn; 

 

2. a Közpénztv. 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség a pályázathoz kapcsolódóan az általam képviselt 

szervezet tekintetében 

a) nem áll fenn 

b) az alábbi tekintetben fennáll
1
: 

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

………………………………………, és a Közpénztv. 8. § (1) bekezdése alapján az általam képviselt 

szervezet kezdeményezi a fenti tény közzétételét, 

 

3. 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; 

 

4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés b) 

pontjában előírtak szerint nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet eleget tett a köztulajdonban 

álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt 

közzétételi kötelezettségének 

 

5. az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjában előírtak szerint nyilatkozom, hogy az általam képviselt 

szervezet átlátható szervezetnek minősül.  

 

6. az általam képviselt szervezet 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; 

VAGY 

az általam képviselt szervezet vonatkozásában az Áht. 50. (1) bekezdés a)  pontjában meghatározott 

rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye – munkavállaló foglalkoztatásának hiányában - nem 

értelmezhető; 

VAGY 

az általam képviselt szervezetre Magyarországon történő foglalkoztatás hiányában az:Áht. 50. § (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye nem terjed ki; 

                                           
1
  Amennyiben az érintettség fennáll, a jelen nyilatkozattal egyidejűleg a pályázónak 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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7. az általam képviselt szervezet tudomásul veszi, 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 (továbbiakban: 

Ávr.) 79. § (1) bekezdése szerint az állami adóhatóságnak befizetésre kerül, e visszatartás azonban nem 

érinti az általam képviselt szervezet támogatási szerződésben meghatározott kötelezettségeit; 

 

8. az általam képviselt szervezet tudomásul veszi, hogy adószámát (adóazonosító jelét) a Balassi Intézet  

és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve a köztartozás 

bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 

 

9. az általam képviselt szervezet hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett 

monitoring rendszerben nyilvántartott pályázói, kedvezményezetti adataihoz - azok konstrukciós 

forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétől függetlenül - a jogszabályban meghatározott jogosultak, 

valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Balassi Intézet, az Állami Számvevőszék, a 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Európai Támogatásokat Auditáló 

Főigazgatóság és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 

 

10. a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek; 

 

11. az általam képviselt szervezet támogatási igényt a pályázatban foglalt tárgyban a pályázat benyújtását 

megelőző 5 évben, illetve egyidejűleg nem nyújtott be; 

VAGY 

az általam képviselt szervezet támogatási igényt a pályázatban foglalt tárgyban a pályázat benyújtását 

megelőző 5 évben, illetve egyidejűleg az alábbiak szerint nyújtott be a Balassi Intézet, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma,  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:  

 

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

     

     

     

 

Amennyiben a nyilatkozattételt követően a jelen igényben foglalt tárgyban az általam képviselt szervezet 

támogatást nyer, az elnyert támogatásról 8 napon belül tájékoztatom a Balassi Intézetet. 

 

12. a pályázatban foglalt cél tekintetében az általam képviselt szervezetet 

adólevonási jog megilleti, illetve az adóterhet másra áthárítja; 

VAGY 

adólevonási jog részben megilleti, illetve az adóterhet részben másra áthárítja; 

VAGY 

adólevonási jog nem illeti meg, és az adóterhet másra nem hárítja át; 

 

13. az általam képviselt szervezet nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás, 

vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás vagy adósságrendezési 

eljárás nincs folyamatban (a külföldi pályázó esetén e tekintetben a pályázó saját joga alkalmazandó); 

 

14. az általam képviselt szervezet tudomásul veszi, hogy a pályázat szabályszerűségét és a támogatás 

rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik; 

 

15. amennyiben 

a) a támogatás felhasználására meghatározott kezdő időponttól számított három hónapon belül a 

támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy az általam képviselt szervezet a támogatás 

igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi; 

b) olyan körülmény merül fel, amely alapján az Ávr. 76. §  alapján nem köthető támogatási 

szerződés; 
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c) az általam képviselt szervezet a támogatás nyújtásának feltételeként jogszabály által előírt 

nyilatkozatok bármelyikét visszavonja; 

d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a támogatási 

szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved; 

e) a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest; 

f) az általam képviselt szervezet adólevonási jogában változás következik be; 

g) az általam képviselt szervezet adataiban, a támogatási szerződés feltételeiben vagy a szerződés 

teljesítésével összefüggő körülményben változás következik be, 

h) a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a 

kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke csökkenésének megfelelő további 

biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik 

 

azt az általam képviselt szervezet a tudomására jutást követően 8 napon belül írásban bejelenti a Balassi 

Intézetnek. 

 

16. az általam képviselt szervezet vállalja, hogy az Áht. 53. § (2) bekezdése szerinti esetekben a Balassi 

Intézet, mint támogató által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak 

kamatait az Ávr-ben (Ávr.  84.§) és a támogatási szerződésben foglaltak szerint visszafizeti; 

 

17. az általam képviselt szervezet vállalja a Balassi Intézet, mint támogató által előírt biztosítékok 

rendelkezésre bocsátását a Balassi Intézet által meghatározott határidőig; 

 

18. Az általam képviselt szervezetnek Magyarország felé lejárt és ki nem egyenlített adó-, járulék, vám- és 

illetéktartozása nincs (határon túli támogatást igénylő esetén); 

 

19. az általam képviselt szervezet tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása 

a támogatás nyújtásának feltétele. 

 

 

 

………………., 2013. ……………. 

 

………………………………. 

képviselő neve 

(ph.) 

 


