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ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ 

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM 

 

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

6. § szerinti összeférhetetlenségről és a 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről 

 

Pályázó szervezet 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 (Cégjegyzékszáma/nyilvántartásba vételi száma/vállalkozói 

engedély száma/törzskönyvi száma): 

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

 

 

I. Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség személyemmel, illetve a 

pályázóként megjelölt szervezettel szemben (a kívánt rész aláhúzandó) 

 

NEM ÁLL FENN. 
 

FENNÁLL, mert 

 

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

gyok. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) 

 

Fogalom magyarázat: 

 

döntés-előkészítésben közreműködőnek minősül az a természetes személy, aki  

 munkaviszony jellegű jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a 

pályázati kiírás vagy a támogatási döntés előkészítésében, 

 támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési 

joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező testület tagja; 

 

döntéshozónak minősül  az a természetes személy, aki 

 feladat- és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az er-

re jogosult szerv vezetője vagy testület tagja, 

 feladat- és hatásköre alapján támogatási döntésre érdemi befolyással rendelkezik, így 

különösen, ha a támogatási döntéshez kapcsolódóan egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve 
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jóváhagyási joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező szerv vezetője vagy testület 

tagja; 

Indoklás:  

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

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

 

b) Kizárt közjogi tisztségviselő vagyok. (Kizárólag természetes személy pályázó ese-

tén!) 

 

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

a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtit-

kár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi 

közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló tör-

vény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő 

bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető 

tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai; 

 

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

mészetes személy pályázó esetén!) 

 

Indoklás:  

- Közeli hozzátartozóm a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködőnek, vagy 

döntéshozónak minősül a törvény értelmében. 

- Közeli hozzátartozóm 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 az a) – c) pontban megjelölt személy tulajdo-

nában álló gazdasági társaság. (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!). 

 

Indoklás: 

 

Az érintett tulajdonos tulajdonában álló gazdasági szervezet megnevezése, amellyel munka-

végzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó): 

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

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

 

Közjogi tisztségének megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtit-

kár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi 

közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló tör-

vény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő 

bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető 

tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai; 

 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 
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házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, 

mostoha- és nevelőszülő, testvér 

 

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi 

személy, 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, tisztségviselő-

je, az egyesület, az egyházi jogi személy, vagy a szakszervezeti ügyintéző vagy 

képviseletei szervének tagja. 

 

Indoklás:  

 

Az összeférhetetlenséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció be-

írandó): 

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

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet 

neve, székhelye beírandó): 

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

 

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):  

a Kormány tagja, kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, államtitkár, köz-

igazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, regionális fejlesztési tanács elnöke, fejlesztéspoli-

tikai ügyekben feladatkörrel rendelkező központi hivatal vezetője,  regionális fejlesztési ta-

nács által törvény előírásai alapján létrehozott társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bi-

zottsága tagja, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tiszt-

ségviselője és ellenőrző szervének tagja 

 

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

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

mostoha- és nevelőszülő, testvér 

 

 

f) A pályázóként megjelölt egyesület, egyházi jogi személy, vagy szakszervezet, illet-

ve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, 

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

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

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

európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson. 

 

Indoklás: 

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

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

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

 

 

II. Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályá-

zóként megjelölt szervezettel szemben (a kívánt rész aláhúzandó) 

 

NEM ÁLL FENN. 
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FENNÁLL, mert 

 

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó 

szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok. (Kizárólag természetes 

személy pályázó esetén!).  

 

Indoklás:  

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhe-

lye 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 európai parlamenti képviselő, nemzetiségi szószóló, polgár-

mester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képvi-

selő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási 

szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyett. 

 

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

szetes személy pályázó esetén!) 

Indoklás:  

- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy dön-

téshozó 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) pont-

ban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó ese-

tén!). 

 

Indoklás: 

Az érintett tulajdonos tulajdonában álló gazdasági szervezet megnevezése, amellyel munka-

végzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó): 

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

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

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): 

 ……………………………………………………………………………...…………………... 
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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, egyesület, egyházi jogi 

személy, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert  

o vezető tisztségviselője 

o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 

o vagy az egyesület ügyintézője, vagy képviseleti szervének tagja   

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést ho-

zó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi 

tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója  

 

Indoklás:  

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 európai parlamenti képviselő, nemzetiségi szószóló, polgár-

mester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képvi-

selő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási 

szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei. 

 

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 támo-

gatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az összeférhetet-

lenségemet és az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak 

mindenben megfelelnek. 
 

Kelt....................., ............ év ................... hó …….. nap 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 

          cégszerű aláírás 

 

                    p.h. 


