
 
Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról 

 
 

Kitöltési útmutató 
 
 

A 2007. évi CLXXXI. törvény a kihirdetését követő negyedik hónap első napján hatályba lép, 
ennek megfelelően az ügyfélnek a 2008. április 1-jén, illetve azt követően benyújtott 
támogatási kérelméhez mellékelnie kell az összeférhetetlenség fennállásáról szóló 
nyilatkozatát. A nyilatkozat csatolása nélkül a támogatási kérelem érvénytelen. 
 
Amennyiben az ügyfél önkormányzat vagy jogi személyiséggel rendelkező 
önkormányzati társulás, úgy nem tartozik a törvény hatálya alá, így a nyilatkozattételi 
kötelezettség nem érinti.  
 
Amennyiben a kérelmét szervezetként nyújtja be, kérjük csatolja kérelméhez a kitöltött 
D0080-01 Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról a 2007. évi CLXXXI. törvény 
alapján szervezet ügyfél esetén című dokumentumot. 
 
Az MVH honlapjáról a letöltés után a nyilatkozatot nyomtassa ki és írógéppel vagy tollal, 
olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki.  
 
FONTOS FIGYELMEZTETÉS: A nyilatkozat formanyomtatványa számítógéppel is 
kitölthető (kitölthető PDF), de a kitöltött nyomtatvány általános PDF olvasó programmal (pl. 
Acrobat Reader stb.) el nem menthető, csak nyomtatható! Tovább szerkeszthető módon való 
mentésre csak a pdf szerkesztő programok adnak lehetőséget. (Tipp: ha az űrlap 
kinyomtatásra PDF nyomtató alkalmazást is használ, akkor a dokumentum a beírt adatokkal 
együtt tovább nem szerkeszthető PDF-ként vagy a Pillanatkép eszköz (Snapshot Tool) 
alkalmazásával képként elmenthető.)  
  



 
Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján 

szervezet ügyfél esetén (D0080-01) 
 
 
1. Nyilatkozat iratkódja 
Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen! 
 
2. Azonosítási információ 
Jogcímkód: Ebbe a rovatba írja be a támogatási kérelmével érintett támogatási jogcím 
azonosító számát. A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében 
a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése jogcím esetén a mezőbe írja be a jogcím 
azonosítására szolgáló 6.356.03.01 számsort. 
Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs 
igazoláson szereplő 10 jegyű azonosító számot!  
Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal, ezt a rovatot hagyja üresen, és 
csatoljon a támogatási kérelméhez egy kitöltött ügyfél-regisztrációs formanyomtatványt 
(G001 Regisztrációs lap), vagy már folyamatban lévő regisztráció esetén a korábban 
benyújtott G001 Regisztrációs lap másolatát. A G001 formanyomtatvány letölthető a 
www.mvh.gov.hu weboldalról is.  
 
FONTOS! Ha a támogatást igénylő még nem regisztrált ügyfél és a támogatási kérelméhez 
nem csatolja a kitöltött Regisztrációs lapot (G001), kérelme érdemi vizsgálat nélkül 
elutasításra kerül!  
 
3. Ügyfél adatai 
Név: Ebbe a mezőbe írja be a nonprofit szervezet nevét, amelyet az ügyfél-regisztrációhoz 
megadott. 
Cégforma: Ha az ügyfél szervezet, akkor feltétlenül adja meg a cégformát is (Rt., Kft., Bt., 
stb.)! 
Székhely: Ebben a rovatban adja meg a nonprofit szervezet székhelyét, vállalkozás (cég) 
esetén a cégbejegyzéssel egyezően. 
 
Cégjegyzékszám: tüntesse fel cége cégbíróság által a cégbejegyzés során adott 
cégjegyzékszámát. 
 
Adószám: kérjük itt tüntesse fel adószámát. 
 
Szervezet képviselőjének neve: Ebben a rovatban adja meg a szervezet képviseletére 
jogosultjának nevét, vállalkozás (cég) esetén a cégbírósági adatokkal egyezően. 
 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: Amennyiben releváns, adja meg a szervezet 
nyilvántartásba vételi okiratának számát! 
 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Amennyiben releváns, adja meg a szervezetet 
nyilvántartásba vevő szerv nevét!  
 
4. Nyilatkozat 
Kérjük, hogy „A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény alapján az általam képviselt szervezettel szemben érintettség, 



összeférhetetlenség fennáll” kérdésre adott Igen vagy nem válasszal nyilatkozzon a törvény 
szerinti összeférhetetlenség fennállásáról. Kérjük, hogy a megfelelő válasz melletti négyzetbe 
tegyen X-et. 
 
Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása:  
Amennyiben a fenti kérdésre igen választ adott, úgy kérjük, hogy ebben a rovatban 
részletezze az érintettséget, összeférhetetlenséget. 
 
5. Kitöltési dátum és aláírás 
Kitöltési dátum: Kérjük, tüntesse fel a kitöltés dátumát.  
 
Aláíró neve: Kérjük, nyomtatott betűkkel, olvashatóan adja meg az aláíró személy nevét. 
 
Aláírás: Benyújtás előtt a nyilatkozat kitöltött példányát írja alá, mert az aláírás nélkül 
érvénytelen! Szervezet esetében cégszerű aláírás szükséges!  
 
Cégszerű aláírás: 
Gazdasági társaság ügyfél esetén a szervezet hivatalos képviseletére jogosult 
személy(ek)nek a szervezet nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a 
cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása. Ebben az esetben a 
támogatási kérelemmel kapcsolatos meghatalmazást is csatolni kell a kérelemhez! A cégszerű 
aláírás elengedhetetlen része a képviselt szervezet megnevezése, az aláírásra jogosult személy 
(nyomtatott betűvel kiírt) teljes neve és aláírása, és ha van, a szervezet bélyegzőlenyomata. 
Bírósági bejegyzéssel létrejövő egyéb nonprofit szervezet ügyfél esetén a szervezet 
hivatalos képviseletére a bírósági bejegyzésben szereplő képviselő jogosult, ez a személy írja 
alá a fent részletezett módon (szervezet megnevezése, aláíró teljes neve nyomtatott betűkkel, 
bélyegző, ha van) vagy a fenti meghatalmazás alapján annak meghatalmazottja.  
 
 
 


