
PÁLYÁZATI ADATLAP 

Pályázat azonosítószáma: EXP2020-… 

 
A PÁLYÁZAT CÍME: 
 

I. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ (A TOVÁBBIAKBAN: PÁLYÁZÓ) ADATAI 

1. A pályázó adatai: 

a) A pályázó teljes megnevezése/cégneve:  

b) A pályázó székhelye:  

c) A pályázó értesítési címe (e-mail cím, postai 

cím, telefonszám – kérjük, hogy a tényleges 

elérhetőségét biztosító adatokat adja meg): 

 

d) A pályázó adószáma:  

e) A pályázó cégjegyzékszáma:  

2. A pályázó hivatalos képviselőjének adatai: 

a) A pályázó hivatalos képviselőjének neve:  

b) A pályázó hivatalos képviselőjének beosztása:  

c) A pályázó hivatalos képviselőjének e-mail címe:  

d) A pályázó hivatalos képviselőjének 

telefonszáma: 

 

3. A pályázó kapcsolattartójának adatai: 

a) A pályázó kapcsolattartójának neve:  

b) A pályázó kapcsolattartójának beosztása:  

c) A pályázó kapcsolattartójának e-mail címe:  

d) A pályázó kapcsolattartójának telefonszáma:  

4. A pályázó működési formája: 

a) A pályázó nyilvántartásba vételét igazoló 

okirat/végzés száma, kelte: 

 

b) A pályázó jogi személyiséggel rendelkező 

szervezet: 

□ Igen 

□ Nem 

c) A pályázó KKV-nak minősül?1: □ Igen 

□ Nem 

                                                      
1 a 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései alapján 



d) A pályázó fő tevékenységi köre (TEÁOR)  

e) A pályázó GFO kódja  

5. ÁFA levonási jog megállapítása 

 

f)  A pályázó alanya az ÁFA-nak, azaz az ÁFA visszaigénylésére jogosult? 

 □ nem (Ebben az esetben a költségvetést bruttó módon kell megterveznie) 

 □ igen  

 

A pályázó a támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan 

részben vagy egészben visszaigényli az ÁFA-t? 

              □ nem (Ebben az esetben a költségvetést bruttó módon kell megterveznie) 

              □ igen  

 

□ A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel 

kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan visszaigényli az ÁFA-t. (Ebben az esetben a költségvetést 

nettó módon kell megterveznie) 

□ A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel 

kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan tételes elkülönítéssel állapítja meg a levonható és le nem 

vonható ÁFA összegét. Az elszámolásnál a tételes elkülönítés alapján megállapított le nem vonható ÁFA 

összeg kerülhet figyelembevételre. (Ebben az esetben a költségvetést bruttó módon kell megterveznie) 

□ A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel 

kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan arányosítással állapítja meg a levonható és le nem 

vonható ÁFA összegét. Az elszámolásnál az arányosítás számításait mellékelni kell és az arányosítás alapján 

megállapított le nem vonható ÁFA összeg vehető figyelembe. (Ebben az esetben a költségvetést bruttó 

módon kell megterveznie) 

6.  A pályázó pénzforgalmi számlaszámára vonatkozó adatok (a támogatási összeg átutalásához): 

a) A pénzforgalmi számlaszám (IBAN)  

b) A számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve  

7. Egyéb támogatásban való részesülés: 

a) Részesült-e korábban a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium vagy jogelődje által nyújtott 

költségvetési támogatásban?: 

□ Igen 

 □ Nem 



 
Ha igen, kérjük, hogy adja meg a következő adatokat: 
 

KKM/jogelőd 
szervezeti egység 

(előirányzat 
megnevezése) 

Év 
Projekt 

megnevezése 

Pályázott összeg 
(Ft) 

Elnyert költségvetési 
támogatási összeg 

(Ft) 

nettó bruttó nettó bruttó 

       
       
       
       
       

 
 

II. A PÁLYÁZÓ ÉS A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG/PROJEKT BEMUTATÁSA 

1. Mutassa be vállalkozását/szervezetét (maximum 4000 karakter) 
(Kérjük, röviden sorolja fel legfontosabb termékeit, szolgáltatásait, hazai és külföldi referenciáit, mutassa 
be eddigi exporttevékenységét.) 
 

2. Mutassa be a pályázati forrásból megvalósítani kívánt projektet (maximum 3000 karakter), kitérve az 
alábbiakra: 
- előzmények, a célország(ok)ra vonatkozó esetleges korábbi referenciák, együttműködések 
- a projekt célterülete a megadott célország(ok)on belül 
- ötlet újszerűsége (oltalommal rendelkezik-e) 
- illeszkedés a kiírás céljaihoz 
- projekt várt eredményei, hosszú távú hatásai (pl. termék versenyképessége stb.) 

 

3. A projekt célterülete 

4. A projekt megkezdésének és befejezésének tervezett időpontja 
Projekt megkezdésének tervezett időpontja: 
Projekt befejezésének tervezett időpontja: 

5. Foglalja össze a pályázati forrásból megvalósítani kívánt projektet angol nyelven (maximum 2000 
karakter) 
 



6. Adja meg a pályázat benyújtását megelőző három lezárt üzleti év árbevételét és az export 
részarányát az árbevételben éves bontásban (Ft) 
(Forinttól eltérő devizában történő könyvvezetés és beszámoló készítés esetén a Magyar  

Nemzeti Bank által közzétett, az üzleti év fordulónapjára vonatkozó hivatalos árfolyamon kell forintra 
átszámítani.) Amennyi 

 2016 2017 2018 2019 

Üzleti év árbevétele     

Üzleti év export árbevétele     

Export részaránya az árbevételben     
 

7. Adja meg, hogy projektje keretében mely tevékenysége(ke)t kívánja megvalósítani!  Egy projekt 

keretében a tevékenységi kategóriák a valós szükségleteknek megfelelően kombinálhatók. 

Tevékenység megnevezése   

a) bemutató céljából külföldi és hazai nemzetközi kiállításokra történő szállíttatás 

b) a pályázó külföldi és hazai nemzetközi szakkiállításokon, rendezvényeken történő részvétele 

c) árubemutató szervezése, cégprezentáció, ezekhez kapcsolódó sajtótájékoztató, sajtófogadás, üzletember találkozó 
szervezése külpiacon 

d) promócióhoz vagy marketinghez kapcsolódó tanácsadás, exportcélú marketingtevékenység 

e) áru és szolgáltatás bemutatást szolgáló projektek beindítása külföldön 

f) online értékesítési felület kialakítása  

g) külföldi beruházás megvalósításához kapcsolódó szakmai tanácsadás igénybevétele  

h) engedélyezési dokumentumok, minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése, minőségi 
tanúsítás elkészítése 

 

8. A Pályázati Felhívás és Útmutató 4. pontja alapján válassza ki, hogy mely támogatási kategória 

szerint kívánja igénybe venni a támogatást! Felhívjuk figyelmét, hogy átmeneti támogatás esetén a 

projekt összes költségének maximum 60%-a, a többi támogatási kategória esetén a projekt összes 

költségének maximum 50%-a nyújtható támogatás keretében. 

 

□  Csekély összegű (de minimis) költségvetési támogatás és/vagy, KKV-k részére tanácsadáshoz 

nyújtott támogatás és/vagy KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás: Azon 

pályázó esetében, amely nem jogosult az átmeneti támogatás igénybevételére. 

 

□  Átmeneti támogatás: Azon pályázó esetében, amely 2019. december 31-én nem minősült az 

európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 

regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (Atr.) 6. § (4a) és (4b) 

bekezdése alapján nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a koronavírus-járvány következtében 

azzá vált, vagy egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak kizárólag átmeneti támogatás 

igényelhető. 

 

Kérjük, pontosan mutassa be, hogy a koronavírus járvány miatt a pályázó árbevétele és/vagy 
megrendelési állományának értéke hogyan és milyen mértékben esett vissza és töltse fel az 
indoklását alátámasztó dokumentumokat. (maximum 2000 karakter) 

 

 

 



9. Az export-potenciál igazolása céljából válassza ki, a pályázó/projekt mely feltételeket teljesíti és 

ezekhez töltse fel a feltételek alátámasztását igazoló dokumentumokat. 

Támogatásban azok a projektek részesülhetnek, amelyek megfelelnek a Pályázati Felhívás és 
Útmutatóban megfogalmazott feltételeknek, továbbá legalább négyet teljesítenek az alábbi feltételek 
közül úgy, hogy azok közül legalább egy az 1-3. szempontok közé tartozik. Az igazoló 
dokumentumo(ka)t a kiválasztott feltétel megadását követően kell feltölteni.  

 

  

Export potenciál igazolására 
vonatkozó feltétel 

Igazolás módja  

1) Az utolsó két lezárt üzleti évben az 
exportból származó árbevétele 
elérte az összes árbevétel 20%-át, 
vagy elérte az 50 millió Ft-ot. 

az adott évekre vonatkozó jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve 
a tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámoló másolata 
amennyiben az nem került feltöltésre a www.e-
beszamolo.im.gov.hu oldalra, vagy egyszerűsített éves 
beszámolóval rendelkező támogatást igénylők esetében az utolsó, 
és az azt megelőző lezárt teljes (365 napot jelentő) üzleti év főkönyvi 
kivonatának, külföldi vevőanalitikának csatolása is szükséges az 
exportárbevétel alátámasztására 

2) A pályázat benyújtását megelőző 
három lezárt üzleti év exportból 
származó éves nettó árbevételének 
átlagos növekedése meghaladta az 
5%-ot. 

az adott évekre vonatkozó jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve 
a tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámoló másolata 
amennyiben az nem került feltöltésre a www.e-
beszamolo.im.gov.hu oldalra, vagy egyszerűsített éves 
beszámolóval rendelkező támogatást igénylők esetében az utolsó, 
és az azt megelőző két lezárt teljes (365 napot jelentő) üzleti év 
főkönyvi kivonatának, külföldi vevőanalitikának csatolása is 
szükséges az exportárbevétel alátámasztására 

3) A pályázat hozzájárul a hazai 
exporttevékenység földrajzi 
koncentrációjából fakadó kitettség 
csökkentéséhez, vagyis a projekt 
célterülete Európai Unión kívüli 
területeket (is) magába foglal. 

célterületek kiválasztása a pályázati adatlapon 

4) A támogatást igénylő rendelkezik a 
célpiacoknak megfelelő export-
szaktudással bíró munkatárssal 
vagy a projekt keretében vállalja 
annak alkalmazását. 

munkavállaló külkereskedelmi tapasztalatát vagy ez irányú 
végzettségét bizonyító szakmai önéletrajzának másolata és a 
vállalkozás képviselőjének nyilatkozatának másolata, hogy a 
munkavállalói jogviszony a pályázat benyújtásakor fennáll; 

 

projekt keretében történő alkalmazás esetén a vállalkozás 
képviselőjének nyilatkozatának másolata a vállalás 
tudomásulvételéről 

5) A pályázó legalább egy, külföldi 
székhelyű, jogi személyiségű 
partnerrel kialakított export 
tevékenységre irányuló 
együttműködést tud bemutatni. 

szerződés vagy megrendelés másolata, amely igazolja a legalább 
egy, külföldi, jogi személyiségű partnerrel kialakított 
együttműködést a célországban történő exporttevékenység 
kialakítása érdekében 

6) A pályázó a pályázat benyújtását 
megelőző két év valamelyikében 

szerződésmásolat, számlamásolat, médiamegjelenés (papíralapon, 
hivatkozásokkal) vagy a vásár rendezőjének nyilatkozatának 



kiállítóként részt vett nemzetközi 
kiállításon, vásáron, vagy részt vett 
nemzetközi együttműködésben 
megvalósuló projektben. 

másolata, amely igazolja a nemzetközi vásáron, nemzetközi 
együttműködésben megvalósuló projektben történt korábbi 
részvételt 

7) A pályázó a pályázat benyújtását 
megelőző utolsó lezárt üzleti év 
fordulónapján (angol, német, 
francia, orosz, vagy a pályázatban 
megjelölt célország hivatalos 
nyelve) közép-, vagy felsőfokú 
nyelvvizsgával rendelkező, legalább 
napi 4 órában foglalkoztatott 
munkavállalóval rendelkezik vagy a 
projekt keretében vállalja annak 
alkalmazását. 

munkavállaló önéletrajzának másolata, munkavállaló nyelvvizsga 
bizonyítványának másolata és a vállalkozás képviselőjének 
nyilatkozatának másolata, hogy a munkavállalói jogviszony a 
pályázat benyújtásakor fennáll; projekt keretében történő 
alkalmazás esetén a vállalkozás képviselőjének nyilatkozatának 
másolata a vállalás tudomásulvételéről 

8) A pályázat benyújtását megelőzően 
vissza nem térítendő támogatásban 
részesült a:   

- GOP 1. prioritásból, vagy a KMOP 
1.2-es intézkedésből, 

- GINOP 2. prioritásból, vagy VEKOP 
2. prioritásból, 

- NKFI Alapból, 

vagy 

a pályázó (vagy annak tulajdonosa, 
vagy munkavállalója) a támogatási 
igény benyújtását megelőzően 
megadott és a támogatási igény 
benyújtásakor is oltalommal bíró 
iparjogvédelmi oltalommal (ide 
nem értve a védjegyet) rendelkezik. 

vissza nem térítendő támogatás esetén a támogató levél másolata 

iparjogvédelmi oltalom esetén az iparjogvédelmi bejelentés 
másolata (nemzetközi esetén fordítást is), ha több országban is 
bejelentette egy igazolás elegendő; magánszemély által tulajdonolt 
iparjogvédelmi oltalom esetén a fentieken túl munkaszerződés 
másolata és a vállalkozás képviselőjének nyilatkozatának másolata, 
hogy a munkavállalói jogviszony a pályázat benyújtásakor fennáll 

9) A támogatást igénylő vagy annak 
üzleti vezetője vett már részt 
legalább egy 
termék/technológia/szolgáltatás 
piacra viteli folyamatának 
menedzselésében. 

a pályázó vagy annak üzleti vezetőjének piacra viteli tapasztalatát 
alátámasztó dokumentumok másolata (pl.: referencialevél, 
sajtómegjelenés) 

10) A pályázó beszállítónak minősül. beszállítói szerződés másolata 

beszállító az a vállalkozás, amely a végtermék előállítási, gyártási 
vagy összeszerelési fázisa során alkatrész(eke)t és/vagy 
részegység(eke)t és/vagy szerszámot/gyártástechnológiát és/vagy 
adalékanyagot és/vagy alapanyagot és/vagy know how-t fejleszt, 
állít elő, gyárt, szerel össze a végtermék gyártója, vagy annak 
beszállítói integrátora részére 

 
 

III. PÉNZÜGYI ADATOK 



1. A megpályázott projekt vonatkozásában nyújtott be egyéb támogatóhoz is pályázatot?  
□ igen  □ nem 
 

Ha igen, kérjük, hogy adja meg a következő adatokat: 

 

Pályázatot kiíró 
szervezet  

Év 
Projekt 

megnevezése 

Pályázott összeg (Ft) 

nettó bruttó 

     

     

     

 
A pályázó igenlő nyilatkozatát hitelt érdemlően szükséges igazolni. 

2. A megpályázott projekt vonatkozásában részesült egyéb támogatásban?    □ igen  □ nem 
 
Ha igen, kérjük, hogy adja meg a következő adatokat: 

 

A támogatást 
nyújtó szervezet  

Év 
Projekt 

megnevezése 

Pályázott összeg 
(Ft) 

Elnyert támogatási 
összeg 

(Ft) 

nettó bruttó nettó bruttó 

       

       

       

 
A pályázó igenlő nyilatkozatát hitelt érdemlően szükséges igazolni. 

 
Alulírott a pályázati beadvány aláírásával elfogadom jelen pályázat feltételeit, amelyeket a Pályázati 
felhívás és útmutató c. dokumentum határoz meg. Aláírásommal büntetőjogi felelősségem 
tudatában kijelentem, hogy: 
 
1) A jelen adatlapon és mellékleteiben foglalt, az általam képviselt szervezet által szolgáltatott 

adatok, információk és kísérődokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek, a költségvetési 

támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot nem 

szolgáltattunk, ilyen nyilatkozatot nem teszünk és nem tettünk. 

2) Az általam képviselt szervezet rendelkezik a feltüntetett saját forrás összegével, amely nem az 

államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás, kivéve az EU Önerő 

Alapból és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján ajánlatkérőnek minősülő 

szervezetnek a részben európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához európai 

uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokkal összhangban nyújtott önerő 

támogatást. 

3) Az általam képviselt szervezetnek nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, 

amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja. 

https://uj.jogtar.hu/


4) A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: HEPA), mint 

támogató által előírt biztosítékokat az általam képviselt szervezet rendelkezésre bocsátja 

legkésőbb az Ávr. 85. § (3) bekezdésében meghatározott időpontig. 

5) Ha a tervezett tevékenység hatósági engedélyhez kötött, az Ávr. 75. § (2) bekezdés h) pontjával 

összhangban az annak megvalósításához szükséges engedélyek beszerzése érdekében a szükséges 

jogi lépéseket megtettem, különösen az engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes hatóságnál 

benyújtottam. 

6) Az általam képviselt szervezet megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott 

követelményeknek. 

7) Az általam képviselt szervezet a korábban nyújtott állami, vagy európai uniós támogatásokkal az 

előírt határidőre elszámolt. 

8) Az általam képviselt szervezet valamely korábbi állami vagy uniós forrásból támogatott pályázati 

projekt megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül nem tért el a támogatás 

felhasználásának kötelező szabályairól szóló okiratban foglaltaktól. 

9) Az általam képviselt szervezet korábban a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, a HEPA-val 

vagy ezek jogelődjével valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat nem közölt támogatás 

felhasználásával kapcsolatban. 

10) Az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, 

végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás 

alatt, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt, vagy a szervezet hatósági 

nyilvántartásból való törlési eljárás alatt, és tudomásul veszem, hogy az ezen tényekben 

esetlegesen bekövetkezett változásokról 8 napon belüli bejelentési kötelezettség terhel a HEPA 

irányába a támogatott tevékenység lezárásáig bezárólag. 

11) Az általam képviselt szervezet korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók 

nem utasították vissza, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége 

nincs velük szemben. 

12) Az általam képviselt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 

szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ (1) bekezdése szerinti  

összeférhetetlenségi ok, valamint a 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség nem áll fenn és ezen 

körülmény közzétételét a Knyt. szerinti határidőben kezdeményeztem. 

13) Az általam képviselt szervezet az Ávr.-ben vagy egyéb jogszabályban a támogatói okirat 

kiadásának vagy hatályba lépésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat megteszi, 

dokumentumokat benyújtja, vagy a megtett nyilatkozatát nem vonja vissza. 

14) Az általam képviselt szervezet hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett 

monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, 

folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat 

Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, valamint a csekély összegű támogatások 

nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek. 

15) Az általam képviselt szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett adótartozása, valamint 

járulék-, illeték- vagy vámtartozása nincs; valamint tudomásul veszem, hogy részemre 

költségvetési támogatás nem folyósítható, amennyiben a későbbiekben lejárt esedékességű, meg 

nem fizetett köztartozásom keletkezik, illetve a megítélt és folyósításra kerülő esedékes 

költségvetési támogatásból a köztartozás összege visszatartásra kerül. 

16) Az általam képviselt szervezet részére költségvetési támogatás nyújtásának jogszabályban 

meghatározott vagy szerződésből eredő akadálya nincs. 

17) Az általam képviselt szervezet a kapott költségvetési támogatás felhasználása során a vonatkozó 

jogszabályok szerint jár el, és fokozott figyelemmel érvényesíti a számviteli, adóügyi és 

társadalombiztosítási előírásokat. 



18) Tudomásul veszem, hogy nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a 

megvalósítás módja vagy eredménye bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való 

felhívásnak minősül, alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért, a nemzet, a nemzeti, etnikai, 

nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető 

érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak 

védelmének követelményébe ütközik. 

19) Tudomásul veszem, hogy a kedvezményezett köteles a támogatás igénybevételének jogosságát 

igazoló bizonylatait elkülönítetten kezelni és nyilvántartani, valamint hogy azoknak a 

könyvvitelben történő elkülönítése és egyértelmű azonosítása is szükséges. 

20) Tudomásul veszem, hogy a kedvezményezett köteles a HEPA számára bármikor betekintést 

biztosítani a vonatkozó könyveibe, emellett a kedvezményezett köteles továbbá az arra jogosult 

szervek, hatóságok ellenőrzése esetén velük együttműködni, az általuk kért, illetve az előírt 

adatszolgáltatásnak eleget tenni, biztosítani az ellenőrzés eredményes, akadálymentes 

lefolytatását. 

21) Tudomásul veszem, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a HEPA nyilvántartja a 

támogatói okirat lényeges tartalmi elemeit, valamint a támogatói okiratban foglaltak 

teljesítésével és a költségvetési támogatás felhasználásával kapcsolatos adatokat. 

22) Az általam képviselt szervezet hozzájárul a támogatási igényében foglalt adatainak, valamint a 

támogatásra vonatkozó adatoknak, így a költségvetési támogatás kedvezményezettjének 

megnevezésének, a költségvetési támogatás tárgyának és a költségvetési támogatás összegének 

nyilvánosságra hozatalához. 

23) Az általam képviselt szervezet a kapott költségvetési támogatás tekintetében a beszámolási és 
elszámolási kötelezettségét teljesíti. 

24) Az általam képviselt szervezet a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek – az Ávr. 82. 

§-ában foglaltakat is figyelembe véve – megfelel. 

25) Az általam képviselt szervezet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 

működéséről szóló törvényben foglalt 

□ közzétételi kötelezettségének eleget tett, 

□ kötelezettség szempontjából nem releváns szervezet. 

26) Az általam képviselt szervezet egyetlen kapcsolt vállalkozása sem nyújtott be a jelen Felhívás 

keretében pályázatot. 

27) Az általam képviselt szervezet 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő 

vállalkozásnak, de a koronavírus járvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi vagy 

gazdasági nehézségei támadtak; 

28) Az általam képviselt szervezetnek a koronavírus járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az 

árbevétele, vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett; 

29) Nem vagyok felelős a gazdasági visszaesésért és a tőlem elvárható gondossággal jártam el; 

30) A felmerült veszteségekre nincs biztosításom vagy a biztosításom alapján nincs lehetőségem a 

felmerült károk teljes megtérítésére. 

 

 
Kelt: …………………….., 2020. …………………… 
 
 

……………………………………………. 
a pályázó hivatalos képviselőjének cégszerű aláírása 
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