
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

A felnőttképzésről szóló 2013.évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 23. § d) 
pontja, valamint a felnőttképzési törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: Fktv. vhr.) 26/B. § alapján az iparügyekért felelős 
miniszter – a felnőttképzésért, valamint a felsőoktatásért felelős miniszter 
véleményének kikérését követően - pályázatot hirdet Kvantitatív közgazdaságtan 
(angolul: Quantitative Economics) képzés nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű képzésként való megszervezésére az alábbi feltételek szerint: 

 

1. A Pályázati kiírás célja 

A 2020-as évtized új természetű gazdaságpolitikai kihívásai, valamint az ipari és 
gazdasági szereplőket kiemelten érintő, gyorsuló ütemű technológiai fejlődés 
nélkülözhetetlenné teszik az olyan magasan kvalifikált gazdasági szakemberek 
képzését, akik nem csak széles körű gazdasági ismeretekkel, kvalitatív elemző 
készséggel, de emellett erős matematikai, módszertani elemző képességekkel 
rendelkeznek. 

Ezen stratégiai cél elérése érdekében nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentősége van a gazdaságtudományi MSc képzést végzett, valamint 
gazdaságtudományi doktori képzésben résztvevő hallgatók számára olyan kiegészítő 
képzések létrehozásának és működtetésének, amelyek 

• erős matematikai, statisztikai, elemzői képességek megszerzését teszik 
lehetővé, de ezzel párhuzamosan az adatokra, tényekre építő, elemző és 
pragmatikus gondolkodást is megszilárdítják a hallgatókban; 

• a világra való nyitottságot, a tények és adatok értékelését erősítik, miközben 
szakpolitikai, geopolitikai és geoökonómiai ismeretek bővítésével 
tájékozottabbá is teszik a résztvevőket; 

a rendszeres, kis csoportban és interaktív módon kialakított oktatással, valamint a 
közös kutatási jellegű feladatokkal közösséget is építenek – a programban részt vevők 
később a hazai közgazdasági gondolkodásnak és gazdaságpolitikának meghatározó 
szereplői lehetnek. A pályázat célja továbbá olyan képzés indítása, amely lehetőséget 
nyújt a kvantitatív közgazdaságtannal foglalkozó hallgatók számára a nemzetközi 
szakmai irányzatok, kurrens kutatási témák megismerésére, külföldi előadókkal való 
interakcióra.   

 

2. A pályázat benyújtásának feltételei 

2.1. A pályázók köre 

Pályázatot olyan magyarországi – az Fktv. szerinti – felnőttképző vagy felnőttképzői 
konzorcium nyújthat be, amely megfelel jelen pályázati felhívás 2.2. pontjában 



meghatározott feltételeknek azzal, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény szerinti államilag elismert felsőoktatási intézmény önállóan nem 
pályázhat, azonban a pályázó felnőttképzői konzorciumban részt vehet. 
Konzorciumvezetőként csak abban az esetben vehet részt a pályázatban, amennyiben 
az intézménye teljesíti a felnőttképző intézményekre vonatkozó Fktv.-ben 
megfogalmazott feltételeket. A pályázatban résztvevő felsőoktatási intézményeknek 
lehetőségük nyílik nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzés vagy 
annak egy részének részismereti képzésként, egyéb felsőoktatási képzésként való 
meghirdetésére a projekt megvalósítási időszakban, valamint a projekt zárását 
követően. 

Konzorciumi formában benyújtandó pályázat esetében a pályázat részeként csatolni 
szükséges a leendő konzorciumi tagok (intézmény/kar) konzorciumi együttműködési 
megállapodás megkötésére, valamint a képzés közös megvalósítására vonatkozó 
szándéknyilatkozatát. A konzorciumi tagok száma bővíthető a pályázat benyújtását 
követő időszakban is akként, hogy új konzorciumi tagként kizárólag közgazdasági 
vagy gazdálkodás- és szervezéstudományi területen akkreditált doktori programot 
működtető felsőoktatási intézmény/kar vonható be, az iparügyekért felelős 
miniszternek a bővülés tényéről való egyidejű tájékoztatása mellett.  Az iparügyekért 
felelős miniszter a bővülés tényéről a tudomására jutást követő 8 munkanapon belül 
értesíti a felsőoktatásért és a felnőttképzésért felelős minisztereket. 

2.2. A képző intézményekkel szembeni elvárások 

• az Fktv. vhr. 26/B. § (2) bekezdése alapján a felnőttképző szerepel a 
felnőttképzők nyilvántartásában és a kérelem benyújtásának időpontjában a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban; 

• a pályázónak, illetve konzorcium esetében a konzorcium legalább egy tagjának 

az alábbi referenciákkal kell rendelkeznie az érvényes pályázati kérelem 

érdekében: 

o akkreditált és működő közgazdasági vagy gazdálkodás- és 

szervezéstudományi területű doktori iskola, és 

o legalább négy gazdaságtudományi területen működő mesterképzési 

szak. 

 

2.3. A Kvantitatív közgazdaságtan (angolul: Quantitative Economics) képzés 
nemzetgazdaságilag kiemelt képzésként való minősítéséhez szükséges 
követelmények 

A pályázati felhívás keretében olyan Kvantitatív közgazdaságtan képzés valósítható 
meg, amely megfelel az alábbi feltételeknek: 

• A tervezett/folytatott képzés hozzájárul az 1. pont szerinti célok eléréséhez. 

• A képzési program meghatározó, többségi részét képezik az alábbi ismeretek: 

1. Módszertani, statisztikai ismeretek: pl. ökonometria, modellezés és 

programozás alapjai – legalább az óraszám 30%-ában. 



2. Közgazdaságtani és üzleti ismeretek: pl.: pénzügy, számvitel, marketing, 

vezetés-szervezés, stratégiai menedzsment etc. – legalább az óraszám 

30%-ában. 

3. Közgazdasági gondolkodással összefüggő ismeretek: pl. 

gazdaságstratégia, -szabályozás, geopolitika és geoökonómia, 

gazdaságdiplomácia és vállalati diplomácia – legalább az óraszám 15%-

ában. 

• A felnőttképző a képzés teljes egészét Magyarország közigazgatási határain 

belül szervezi meg két éves képzési időkeretben, összesen min. 400, max. 600 

kontakt óraszám időtartamban. A képzési időszakok igazodnak a felsőoktatási 

tanév rendjéhez. 

• A felnőttképző a képzési költséget megfelelően alátámasztja. 

2.4. A pályázat tartalmi követelményei 

A benyújtott pályázat tartalmi követelményeit az Fktv. vhr 26/B. § (3) bekezdésével 
összhangban a jelen pályázati kiírás 1. sz. segédlete tartalmazza.  

2.5. A pályázat benyújtásának módja, határideje és elbírálásának menete 

A pályázati kérelem 2022. július 15. és 2022. július 29. között nyújtható be 

elektronikusan a felnottkepzes@tim.gov.hu e-mail címen és cégszerűen aláírva papír 

alapon a Technológiai és Ipari Minisztérium Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért 

Felelős Helyettes Államtitkárság (1054 Budapest, Kálmán Imre utca 2.). A pályázat 

csak abban az esetben fogadható be, ha az mind elektronikusan, (szerkeszthető és 

aláírt PDF formátumban) mind papír alapon benyújtásra került a fent meghatározott 

határidőn belül. 

A pályázatot magyar nyelven szükséges benyújtani, azonban a képzés részben vagy 

egészben angol nyelven is megvalósítható.  

2.6. A pályázat értékelése – hiánypótlási folyamat 

A pályázatok beérkezését követően az iparügyekért felelős miniszter 3 munkanapon 

belül hiánypótlásra szóló felhívást küld elektronikus úton a pályázó részére a pályázati 

kérelmének 1.számú mellékletében megadott e-mail címére, amennyiben a pályázat 

hiányos, vagy nem megfelelő tartalmi elemeket tartalmaz. Ugyanakkor érdemi 

vizsgálat nélküli elutasításra kerülnek mindazon pályázatok, amelyek késve érkeznek 

be, és azon pályázatok, amelyek nem kerülnek határidőben megküldésre 

elektronikusan aláírt pdf, és szerkeszthető formában, illetve papíralapon.  

A hiánypótlás határideje 2 munkanap, mely a hiány megjelölésének napja utáni 

munkanaptól számítandó, és a második munkanap 17:00 órakor telik le. A hiánypótlást 

kizárólag elektronikus úton kell benyújtani a felnottkepzes@tim.gov.hu e-mail címre, 

aláírt pdf dokumentumban és szerkeszthető formában. E formai követelmények 

figyelmen kívül hagyása vagy a hiánypótlás határidőn túl történő benyújtása a pályázat 

további érdemi vizsgálat nélküli elutasítását vonja maga után. A határidő elmulasztása 

esetén igazolás nem vehető figyelembe.  

mailto:felnottkepzes@tim.gov.hu
mailto:felnottkepzes@tim.gov.hu


Az eljárás során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor, amennyiben a hiánypótlás 

nem nyújt elvárt eredményt, a pályázat elutasításra kerül.  

A pályázatról az iparügyekért felelős miniszter a felsőoktatásért, valamint a 
felnőttképzésért felelős miniszterek véleményének kikérésével dönt.  

2.7. A kiválasztás szempontjai 

Az iparügyekért felelős miniszter az értékelés során vizsgálja, hogy: 

• az adott pályázat összhangban van-e a pályázatban meghatározott célokkal; 

• a pályázat megfelel-e a pályázati felhívásban rögzített tartalmi, formai és 

szakmai követelményeknek; 

• a felnőttképző szerepel-e a felnőttképzők nyilvántartásában, valamint a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban; 

• a felnőttképző, illetve konzorcium esetében a konzorcium legalább egy tagja 
igazolható módon rendelkezik-e a pályázati kiírásban meghatározott 
referenciákkal; 

• a felnőttképző a pályázati kérelemben megfogalmazott vállalásokat várhatóan 

teljesíteni tudja-e; 

• a képzési díj összege – tekintettel a képzés tartalmára – megalapozott-e, illetve 
hogyan viszonyul a piaci árakhoz. 

A miniszteri döntésről a pályázók a benyújtást követő 11 munkanapon belül a pályázati 
kérelmükben megadott e-mail címre küldött hivatalos értesítésből tájékozódhatnak. 

A nyertes pályázatok esetén a tájékoztatással egyidejűleg az együttműködési 
megállapodás is megküldésre kerül. 

 

3. Együttműködési megállapodás 

Az Fktv. vhr. 26/B. § (5) bekezdés alapján az iparügyekért felelős miniszter a 
kiválasztási szempontok alapján legjobb pályázatok sorrendjében legfeljebb 3 
pályázatot részesít pozitív elbírálásban. Az együttműködési megállapodást az 
iparügyekért felelős miniszter a felnőttképzővel, konzorcium esetén a konzorciumot 
vezető felnőttképzővel köti meg a nyertes pályázó szerződéskötési szándékának 
kinyilvánítása után. 

A miniszteri döntésről szóló értesítés megküldésétől számított 2 munkanapon belül a 
nyertes pályázó elektronikusan visszajelzést küld a felnottkepzes@tim.gov.hu  e-mail 
címre, hogy az együttműködési megállapodást meg kívánja-e kötni, továbbá igenlő 
válasza esetén az aláírt együttműködési megállapodást is megküldi pdf formátumban. 
Amennyiben a 2 munkanapos határidő eredménytelenül múlik el, az iparügyekért 
felelős miniszter e-mailben jelzi a határidő túllépést, valamint felhívja a nyertes pályázó 
figyelmét az együttműködési megállapodás fizikai visszajuttatásának határidő 
túllépése esetén bekövetkező szigorú jogkövetkezményre.   A miniszteri értesítéstől 
számított 4 munkanapon belül a nyertes pályázó az aláírt együttműködési 
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megállapodást papíralapon visszajuttatja a Technológiai és Ipari Minisztérium 
Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Felelős Helyettes Államtitkárságára (1054 
Budapest, Kálmán Imre utca 2.). A 4 munkanapos határidő az aláírt megállapodásnak 
az Államtitkárságra történő beérkezésére vonatkozik. E 4 munkanapos határidő 
eredménytelen leteltével a nyertes pályázót úgy kell tekinteni, mint aki az 
együttműködési megállapodás megkötésétől elállt. 

Azon nyertes pályázók, akikkel az iparügyekért felelős miniszter együttműködési 

megállapodást köt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzésként 

szervezik meg az együttműködési megállapodásban meghatározott képzést. 

Az iparügyekért felelős miniszter kijelenti, hogy az együttműködési megállapodás 

megkötése nem eredményez pénzügyi támogatást. 

A nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű képzésekre az Fktv., valamint az Fktv. vhr. 
szabályait az Fktv. vhr.  26/B. § (7) bekezdésében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.  

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzés ilyen minősítése az 
együttműködési megállapodásban meghatározott képzés megszervezésének, de 
legkésőbb az együttműködési megállapodás hatálybalépését követő harmadik év 
utolsó napjáig hatályos. Megszűnik a minősítés, ha a felnőttképzőt a felnőttképzési 
államigazgatási szerv a felnőttképzők nyilvántartásából törli, vagy az együttműködési 
megállapodás időközben bármely okból megszűnik. 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzések körét és az erre 
tekintettel együttműködési megállapodással rendelkező felnőttképző nevét és 
elérhetőségét az iparügyekért felelős miniszter az együttműködési megállapodás 
aláírását követő 5 munkanapon belül az általa vezetett minisztérium honlapján 
közzéteszi. 

Az együttműködési megállapodást aláíró nyertes pályázó az iparügyekért felelős 
miniszternek 

- az együttműködési megállapodás hatálya alatt bekövetkező változásokról a 
változást követő 8, azaz nyolc munkanapon belül értesítést küld, továbbá 

- minden tanév végén az azt követő hónap 15.-éig, valamint szükség esetén 
egyedi kérésre adatszolgáltatást teljesít a felnőttképzési jogviszonyuk mellett 
hallgatói jogviszonyban is álló felsőoktatási képzésben résztvevők számáról és 
a felnőttképző által részükre esetlegesen biztosított juttatások összegéről  

- a program zárását követő hónap 30-áig szakmai beszámolót nyújt be a program 
során megvalósított tevékenységekről, minimálisan az alábbi elemekre 
kiterjedően:  

o hány fő képzése valósult meg (lemorzsolódásra kiterjedően), hány 
képzésben résztvevő állt hallgatói jogviszonyban is a képzés(ek) ideje 
alatt, a számukra esetlegesen folyósított juttatások bemutatása 

o  hány oktató került bevonásra a képzés(ek) lebonyolítása során,  
o kiállított kreditelismerést szolgáló igazolások száma és megoszlása 
o milyen további kiegészítő feladatok valósultak meg a képzés(ek) 

lebonyolítása során. 



Az értesítést, az adatszolgáltatást, valamint a szakmai beszámolót elektronikusan, 
aláírt pdf dokumentumban a felnottkepzes@tim.gov.hu  e-mail címre szükséges 
megküldeni. 

 

4. További vállalások 

A nyertes pályázók az együttműködési megállapodás aláírásával vállalják, hogy az 

Fktv. 13./B.§ (1) bekezdése szerinti tanúsítvány mellett, az elvégzett tanulmányokról a 

felsőoktatási kreditelismerést, validációt támogató igazolást állítanak ki a benyújtott 

pályázati kérelmükben részletezettek szerint.  

A nyertes pályázó a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzéssel 

kapcsolatos információk bemutatása során térjen ki arra, hogyan fog megtörténni a 

felsőoktatásban nyújtott képzési tartalmak és a pályázatban megfogalmazott és elvárt 

felnőttképzési tartalmak egymásra épülése, kiegészítő jellegének biztosítása.  
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1. számú segédlet a pályázati dokumentáció összeállításához 

 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzési pályázat tartalmi és 

formai elemei 

 

1. Általános adatok 

• A kérelmet benyújtó szervezet (konzorcium esetén a konzorciumvezető) neve, 

főbb adatai: 

▪ FAR engedélyszáma / nyilvántartási száma, 

▪ adószáma,  

▪ cégjegyzékszáma,  

▪ székhely és telephely adatok: székhely, telephely(ek);  

▪ képviseletre jogosult személy:  

• képviseletre jogosult személy(ek) megnevezése,  

• tisztségének megjelölése,  

• képviselői jogviszony kezdete és vége;  

▪ kapcsolattartási adatok:  

• levelezési címe,  

• telefonszáma,  

• e-mail címe;  

• A kérelem (pályázat) tárgya és munkaerőpiaci jelentőségének rövid 

bemutatása. 

• A program megvalósításában résztvevő tervezett szervezet(ek) megnevezése 

(konzorciumi tagok, együttműködők bevonása esetén). 

 

2. Előzmények 

• A kérelmet benyújtó és a programot megvalósító szervezet, amennyiben 

konzorciumi formában valósul meg, úgy a konzorciumi tagok bemutatása. 

• A pályázati felhívás tárgyához kapcsolódó, a pályázati kiírásban meghatározott 

referenciák bemutatása.  

 

3.  A Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzéssel 

kapcsolatos információk bemutatása:  

• A képzésnek a pályázati kiírásban meghatározott követelményeihez való 
kapcsolódása és munkaerőpiaci cél eléréséhez való hozzájárulása. 

• A képzés felvételi eljárásának, bemeneti és kimeneti követelményeinek 
bemutatása. 

• A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzési program 
részletes leírása különösen a képzés részletes tartalmára, a képzési 
programhoz kapcsolódó vállalásokra, valamint a képzési programhoz 
kapcsolódó önköltség számításra vonatkozóan, a képzési program 
csatolásával. 



• A képzésben részt vevő személyek tervezett létszámának és célcsoportjának, 

az életkor, nem, előzetes képzettség és az országon belüli területi megoszlásuk 

szerinti bontásban történő bemutatása 

• Oktatók, képzésben résztvevők (tervezett éves) száma, kiválasztásuk módja. 

• A végrehajtás során a program szakmai minőségbiztosításának leírása, felelős 

szervezet (szervezeti egység, személy) megnevezésével. 

• A képzési díj összege és a meghatározás szempontjainak bemutatása. 

• A képzési program megvalósításának (tervezett) ütemezése. 

 

4. Egyéb elemek 

• A kérelmező cégszerű aláírása. 

• A kérelmező arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az állami adóhatóság 

köztartozásmentes adózók nyilvántartásában szerepel, vagy amennyiben nem 

szerepel a nyilvántartásban az állami adóhatóság által köztartozás alóli 

mentességéről kiállított igazolást. 

  



2. számú segédlet a pályázati dokumentáció összeállításához 

 

 

 

 

 

 

P ÁLYÁZ ATI  KÉRELEM  

az iparügyekért felelős Miniszter Úr részére 

 

 

Tárgy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2022. …. 

  



I. Összefoglaló, általános adatok 

 

Pályázati kérelmet benyújtó szervezet (konzorcium esetén a 

konzorciumvezető):  

A pályázati kérelem tárgya:  

A pályázat célja:  

A pályázat munkaerőpiaci jelentőségének rövid bemutatása: 

FAR engedélyszáma / nyilvántartási száma: 

Pályázat keretében lefolytatott képzési időszak:  

Képzés megvalósításának helyszíne: 

A program megvalósításában részt vevő szervezetek, együttműködő 

szervezetek, konzorciumi tagok:  

 

II. ELŐZMÉNYEK  

II.1. Figyelembe veendő jogszabályok, egyéb előírások, megállapodások, 
kormányhatározatok 

 

II.2. A kérelmet benyújtó és a programot megvalósító szervezet bemutatása 
(amennyiben konzorciumi formában valósul meg, úgy a konzorciumi 
tagok bemutatása is szükséges) 

 

II.3. A pályázati felhívás tárgyához kapcsolódó, a pályázati kiírásban 
meghatározott referenciák bemutatása.  

 

 

III. A NEMZETGAZDASÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ 

KÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK BEMUTATÁSA: 

III.1. A képzésnek a pályázati kiírásban meghatározott követelményeihez való 
kapcsolódása és munkaerőpiaci cél eléréséhez való hozzájárulásának 
bemutatása 

III.2. A képzés felvételi eljárásának, bemeneti és kimeneti követelményeinek 
bemutatása 



III.3. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzési program 
részletes leírása különösen a képzés részletes tartalmára, a képzési 
programhoz kapcsolódó vállalásokra, valamint a képzési programhoz 
kapcsolódó önköltség számításra vonatkozóan, a képzési program 
csatolásával. 

III.4. A megvalósítandó program célcsoportjának bemutatása. A képzésben 
részt vevő személyek tervezett létszámának és célcsoportjának, az 
életkor, nem, előzetes képzettség és az országon belüli területi 
megoszlásuk szerinti bontásban történő bemutatása 

III.5. Oktatók, képzésben résztvevők (tervezett éves) száma, kiválasztásuk 
módja 

III.6. A végrehajtás során a program szakmai minőségbiztosításának leírása, 
felelős szervezet (szervezeti egység, személy) megnevezésével 

III.7. A képzési díj összege és a meghatározás szempontjainak bemutatása 

III.8. A képzési program megvalósításának (tervezett) ütemezése. (Ha több 
éven keresztül tervezett a képzés indítása, akkor a pályázat keretében 
elindított képzési programok megvalósításának (tervezett) időszakára is 
szükséges kitérni) 

III.9. Kreditelismerést szolgáló igazolás kiállításának bemutatása 

 

 

 

IV. HATÁRIDŐK, A TÁMOGATÁS FORRÁSA 

IV.1. A program előkészítési szakaszának kezdő dátuma: 

 

IV.2. A felhívás keretében szervezett képzés(ek) megvalósítási határideje 

 

IV.3. A szakmai beszámoló benyújtásának határideje: 

 

 

  



Mellékletek 

1. A pályázatot benyújtó főbb adatai (1.sz. melléklet) 

2. Megvalósítani tervezett képzés képzési programja 

3. Együttműködési szándéknyilatkozat(ok) 

4. Aláírási címpéldány(ok) 

5. Kérelmet benyújtó nyilatkozatai (2.sz. melléklet) 

6. … 

 

Budapest,  

 

 

A kérelmet benyújtotta: 

 

 

 

 

 

 

A programot megvalósító szervezet képviselője: 

 

 

 

 

 

 

   

  



1. számú melléklet 

A pályázatot benyújtó főbb adatai 

 Szervezet neve:  

 Státusz:  

 Székhely:  

 Telephely(ek): 

 Cím, postacím:  

 Képviseletre jogosult neve:  

 Tisztségének megnevezése/beosztása:  

 Képviselői jogviszony kezdete és vége: 

 Telefon:  

 E-mail1:  

 Kapcsolattartó neve, beosztása:  

 Kapcsolattartó telefonszáma:  

 Kapcsolattartó levelezési címe: 

 Kapcsolattartó e-mail címe:  

 Weboldal:  

 Adószám2:  

 Cégjegyzék szám2:  

 Statisztikai szám2:  

FAR nyilvántartási száma: 

FAR engedélyszáma: 

KONZORCIUMI PÁLYÁZAT ESETÉN KITÖLTENDŐ 

(több konzorciumi tag esetén tagonként szükséges külön – külön megadni a lenti adatokat) 

Konzorciumi tag neve: 

Státusza: 

Székhelye: 

Intézmény/Kar vezető neve: 

Beosztása: 

                                                           
1 A pályázati kérelem benyújtását követően a Minisztérium ezen az e-mail címen keresztül tartja a kapcsolatot a 

pályázókkal, így kérjük olyan elérhetőséget adjon meg, amelyen folyamatosan elérhető a szervezet. 
2 Amennyiben releváns 



Telefon: 

E-mail: 

Szándéknyilatkozat mellékleti sorszáma: 

Adószám: 

Cégjegyzék szám: 

 

  



 

2. számú melléklet 

Kérelmet benyújtó 

NYILATKOZATAI 

 
a Technológia és Ipari Minisztériumhoz  
……-én  
……tárgyban  
benyújtott kérelemhez 
 

Kérelmet benyújtó szervezet adatai: 

Név:  

Székhely:  

Képviselő neve, tisztsége:  

Cégjegyzékszám / egyéb 

nyilvántartásba vételi szám: 

 

FAR nyilvántartási száma  

FAR engedély száma  

Adószám:  

 

Alulírott, mint a kérelmet benyújtó szervezet képviseletére jogosult személy a 

kérelmet benyújtó szervezet nevében az alábbiakról nyilatkozom: 

 

1. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása a 
pályázati kérelem benyújtásának feltétele. 

2. Kijelentem, hogy a pályázati felhívással kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket 
ismerem, és vállalom az azokból fakadó kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését. 

3. Kijelentem, hogy a pályázati kérelemben foglalt adatok, információk és 
dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek. 

4. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet részéről nem áll fenn harmadik 
személy irányába olyan kötelezettség, amely a pályázati kérelem céljának 
megvalósulását meghiúsíthatja. 

5. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel, és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 82. § (1) bekezdés a)-e) alpontjában és a (2) 



bekezdésében meghatározott - a rendezett munkaügyi kapcsolatok megsértését 
jelentő - kizáró okok az általam képviselt szervezet tekintetében nem állnak fenn. 

6. Az általam képviselt szervezet jelen nyilatkozat aláírásával vállalja, hogy az 
együttműködési megállapodással összefüggő lényeges körülményben 
bekövetkezett minden változást - ilyen különösen, de nem kizárólagosan az 
adatváltozás, valamint a szervezet ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy 
egyéb, a szervezet megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott 
eljárás indulása vagy a szervezet felnőttképzői jogállásának megszűnése, 
megszűntetése - haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 8 
napon belül írásban, a vonatkozó iratok a szervezet törvényes képviselője által 
hitelesített másolatának egyidejű csatolásával a Minisztériumnak bejelent, melyet 
követően a Minisztérium haladéktalanul megteszi az általa nyilvántartott adatok 
megváltoztatására, az együttműködési megállapodás feltételeinek módosítására, 
vagy más eljárás lefolytatására irányuló intézkedéseket. 

7. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezetnek esedékessé vált és még meg 
nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a 
továbbiakban együtt: köztartozás) nincs. 

8. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet szerepel a köztartozásmentes 
adózói adatbázisban, a lekérdezés nyomtatványát jelen nyilatkozat 1. 
függelékeként csatolom. 

9. Kijelentem, hogy 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. 

10. Az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjában előírtak szerint nyilatkozom, hogy az 
általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. 
§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, mint törvény 
erejénél fogva átlátható szervezet. 

 

 

 

Budapest, 20… 

 

 

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

.... 

 

(ph.) 

 

 

  



 

Függelékek: 

 

1. Kérelmező szervezetre vonatkozó, NAV Köztartozásmentes adózók adatbázisának 
lekérdezési eredménye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


