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Pályázati adatlap 

az Oláh János szerkesztői ösztöndíjhoz 2020 

(Kérjük, hogy az adatlapot nyomtatott betűvel, írógéppel vagy számítógéppel töltse ki!) 

 

A pályázó adatai:  

Név:  

Születési hely:  

Születési idő:  

Állandó lakcím:  

Anyja neve:  

Állampolgárság:  

Adóazonosító jel:  

TAJ-szám:  

Személyi igazolvány szám:  

Levelezési cím:  

Mobil:  

E-mail:  

Számlavezető pénzintézet neve:  

Bankszámla száma:  

(Külföldi bankszámlaszám esetén töltendő ki:  

Bank SWIFT (BIC) kódja:  

IBAN számlaszáma:  

Korábban részesült-e Oláh János szerkesztői ösztöndíjban? 

Jelenleg részesül-e egyéb, központi költségvetési forrásból (az NKA alkotói támogatása és más 

ösztöndíj jellegű támogatási formái is ide tartoznak), egyéb alkotói támogatásban vagy ösztöndíjban 

vagy külföldi ösztöndíjban (ha igen, nevezze meg): 

 

Jelenleg folytat-e doktori tanulmányokat? (Ha igen, nevezze meg témáját, időtartamát): 

 

  

 Dátum:  

Aláírás: ……………………………….…. 
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1. számú melléklet 

 

A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA 

 

Alulírott ………………………………………………… (születési hely: ……………………., születési 

időpont: ………………….................., lakcím: …………….................................................. a jelen 

nyilatkozat aláírásával a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény (a továbbiakban: Közpénztv.) 14. §-a alapján kijelentem, hogy  

 

1. Az általam a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz a 2020-ban meghirdetett Oláh János szerkesztői ösztöndíj 

tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódóan a Közpénztv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott – 

összeférhetetlenséget megalapozó – kizáró okok személyemben nem állnak fenn; a Közpénztv. 8. § (1) 

bekezdése szerinti érintettség a Oláh János szerkesztői ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatomhoz 

kapcsolódóan személyemben nem áll fenn, illetve érintettségemmel kapcsolatban, illetve 

összeférhetetlenségem megszüntetése érdekében a Közpénztörvény rendelkezéseinek eleget tettem; 

2. Nyilatkozom arról, hogy a Oláh János szerkesztői ösztöndíj pályázati feltételeinek maradéktalanul 

megfelelek, és az általam szolgáltatott adatok, információk és dokumentumok teljes körűek és hitelesek, 

a valóságnak mindenben megfelelnek; 

3. Tudomásul veszem, hogy az ösztöndíj elnyerésével kötelezettséget vállalok arra, hogy az ösztöndíjas 

időszak végén – a kuratórium által meghatározott feltételek szerint –  beszámolok; 

4. Nyilatkozom arról, hogy az általam a pályázatom részeként benyújtott egyéni munkaterv és alkotások 

összhangban vannak a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel és a pályázati felhívás előírásaival; 

5. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum mint a pályázat szakmai és pénzügyi 

lebonyolítója a pályázatomban foglalt személyes adataimat a pályázat értékelése és az ösztöndíjas 

jogviszony létesítése céljából az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeljék, továbbá tudomásul 

veszem, hogy a nevem, az ösztöndíj célja, összege, valamint a Közpénztörvény 8. § szerinti érintettség 

a Közpénztörvény 5. § (1)-(2) bekezdése alapján nyilvánosságra hozhatók; Hozzájárulok, hogy nevemet 

és az ösztöndíjban részesülésem tényét a Petőfi Irodalmi Múzeum a honlapján, illetve a Digitális 

Irodalmi Akadémia honlapján közzétegye. 

6. Nyilatkozom arról, hogy központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (az NKA alkotói 

támogatása, ill. az NKA más, ösztöndíj jellegű támogatási formái is ide tartoznak) az ösztöndíjas időszak 

alatt nem részesülök, illetve az esetlegesen fennálló ilyen ösztöndíjamat megszüntetem; 

7. Nyilatkozom arról, hogy nincs esedékessé vált és meg nem fizetett, az adózás rendjéről szóló 2003. 

évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontjában meghatározott köztartozásom, ideértve az államháztartás 

alrendszereiből folyósított támogatásból esedékessé vált és meg nem fizetett tartozást is (a továbbiakban: 

köztartozás); 

8. Hozzájárulok ahhoz, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése céljából adószámomat (adóazonosító 

jelemet) a Magyar Államkincstár, a pályázat pénzügyi lebonyolítója felhasználják a lejárt köztartozások 

teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 

9. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati dokumentációban (munkaterv, a szakmai önéletrajz, a szakmai 

munkásságot bemutató dokumentáció és a pályázat részét képező, a szakmai munkásságot reprezentáló 

alkotások) szereplő személyes adataim a pályázatokat elbíráló kuratórium, illetve a Petőfi Irodalmi 

Múzeum pályázat koordinálásával megbízott munkatársa részére hozzáférhetők legyenek. 

10. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a tudomásomra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 

napon belül írásban bejelentem a pályázatkezelő szerveknek az alábbi körülményeket: 

a) amennyiben az ösztöndíj felhasználására meghatározott kezdő időponttól számított három 

hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy az ösztöndíj igénybevételét 
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nekem felróható okból nem kezdeményezem; 

b) az ösztöndíj nyújtásának feltételeként jogszabály vagy pályázati kiírás által előírt nyilatkozatok 

bármelyikét visszavonom; 

c) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, az 

ösztöndíjszerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved; 

d) adataimban, az ösztöndíjszerződés feltételeiben vagy a szerződés teljesítésével összefüggő 

körülményben változás következik be. 

11. Tudomásul veszem, hogy az összeférhetetlenségi ok fennállása ellenére létrejött ösztöndíjszerződés 

a Közpénztörvény 15. § (1) bekezdése alapján semmisnek minősül és az ösztöndíj egy összegben 

történő, a folyósítás és a visszafizetés időpontja közötti időszakra eső, az adózás rendjéről szóló 

törvényben meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamattal növelt visszatérítésének 

kötelezettségét vonja maga után. 

12. Vállalom, hogy az ösztöndíj-támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem 

rendeltetésszerű felhasználása esetén a jogosulatlanul igénybe vett ösztöndíj összegét, illetőleg annak 

kamatait, a vonatkozó jogszabályokban – így különösen az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvényben, államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. 

rendeletben - és az ösztöndíjszerződésben foglaltaknak megfelelően visszafizetem. 

13. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az ösztöndíj nyújtásának 

feltétele. 

 

Dátum: ……………………………………. 

 

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

a pályázó aláírása 
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2007. évi CLXXXI. törvény 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról  

 

 

14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt 

korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az 

alábbiakat: 

a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye, 

b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve, 

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a 

nyilvántartásba vevő szerv megnevezése, 

d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya, 

e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása, 

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve 

összeférhetetlensége megszüntetése érdekében. 

 

6. § (1) 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, 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, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi 

személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 

f)   az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti 

egysége, valamint az egyházi jogi személy 

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 13. § alapján a honlapon közzétették. 

 

Fennáll a Közpénztv. 8. § (1) szerinti érintettség, 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, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) 

pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője 

vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja. 

A pályázó köteles kezdeményezni a fenti körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával 

egyidejűleg. 

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt 

következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő 

közzétételét. 

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet. 

 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700181.tv#lbj0id7119
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700181.tv#lbj8id7119

