2022. május

Utasítások:
• A nyilatkozatot aláíró jogalany által elhagyandó vagy törölhető [latin betűkkel,
szögletes zárójelben] opciók;
• A [szürke dőlt betűkkel, szögletes zárójelben] megjegyzéseket a nyilatkozatot
aláíró szervezetnek kell törölnie és/vagy helyettesítenie.

A közölt adatok valódiságát megerősítő nyilatkozat
Ref.: Access City Award 2023 pályázat
Alulírott[ írja be a formanyomtatványt aláíró személy nevét], a következők képviseletében:
(jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében) a
következő szervezet:
Teljes hivatalos név:
Hivatalos jogi forma:
Kötelező nyilvántartási szám:
Teljes hivatalos cím:
HÉA-nyilvántartási szám:
(„a személy”)

[aki felhatalmazást kapott arra, hogy a következő személyek nevében aláírja a
nyilatkozatot:1:
[adja meg azon egyéb szervezetek nevét, amelyek nevében a nyilatkozatot aláírják]
(1) kijelenti, hogy[a][minden] személy jogosult az adott díjazási eljárásban meghatározott
kritériumoknak megfelelően;
I – A SZEMÉLYT ÉRINTŐ KIZÁRÓ HELYZETEK
(2) kijelenti, hogy[a][minden] személy nincs az alábbi helyzetek egyikében sem. Ha
mégis, kérjük, a nyilatkozat mellékletében tüntesse fel, hogy melyik helyzetről
van szó, és adja meg az érintett személy nevét, rövid magyarázattal együtt.
a) csődeljárás, fizetésképtelenségi vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagyonát
felszámoló vagy bíróság kezeli, a hitelezőkkel egyezségben áll, üzleti tevékenységét
felfüggesztették, vagy az uniós vagy nemzeti jog által előírt hasonló eljárásból eredő
bármely hasonló helyzetben van;
b) jogerős ítélet vagy jogerős közigazgatási határozat megállapította, hogy az
alkalmazandó
jogszabályoknak
megfelelően
megszegte
az
adóvagy
társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségeit;
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Kérjük, tekintse meg az ajánlattételi felhívást is, amennyiben a nyilatkozat aláírására vonatkozóan konkrét
lehetőségeket határoznak meg

c) jogerős ítéletben vagy jogerős közigazgatási határozatban megállapították, hogy
súlyos szakmai kötelességszegést követett el azáltal, hogy megsértette az
alkalmazandó törvényeket vagy szabályozásokat, illetve azon szakma etikai normáit,
amelyhez tartozik, vagy olyan jogellenes magatartást tanúsított, amely hatással van
szakmai hitelességére, amennyiben az ilyen magatartás jogellenes szándékra vagy
súlyos gondatlanságra utal, ideértve különösen az alábbiak bármelyikét:
(i) a kizáró okok hiányának vagy a támogathatósági és kiválasztási kritériumok
teljesítésének ellenőrzéséhez, illetve valamely szerződés, megállapodás vagy
támogatási határozat teljesítése során szükséges információk csalárd vagy
gondatlan módon történő hamis bemutatása;
(ii) a verseny torzítása céljából más személyekkel való megállapodás megkötése;
(iii) a szellemi tulajdonjogok megsértése;
(iv) a Bizottság/az Ügynökség döntéshozatali folyamatának befolyásolására tett
kísérlet az odaítélési eljárás során;
(v) olyan bizalmas információk megszerzésének kísérlete, amelyek jogtalan
előnyökhöz juttathatják az odaítélési eljárásban;
d) jogerős ítéletben megállapították, hogy az alábbiak bármelyikében bűnös:
(i) az (EU) 2017/1371 irányelv 3. cikke és az 1995. július 26-i tanácsi jogi aktus által
kidolgozott, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló
egyezmény 1. cikke értelmében vett csalás;
(ii) az (EU) 2017/1371 irányelv 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott
korrupció vagy az Európai Közösségek tisztviselőit vagy a tagállamok tisztviselőit
érintő, a korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény 3. cikke szerinti aktív
korrupció az 1997. május 26-i tanácsi jogi aktus által kidolgozott, az Európai Unió
tisztviselőinek tisztviselői által elkövetett korrupció, vagy a 2003/568/IB tanácsi
kerethatározat 2. cikkének (1) bekezdésében említett magatartás, vagy más
alkalmazandó jogszabályokban meghatározott korrupció;
(iii) bűnszervezethez kapcsolódó magatartás, a 2008/841/IB tanácsi kerethatározat
2. cikkében leírtak szerint;
(iv) pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása az (EU) 2015/849 európai
parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének (3), (4) és (5) bekezdése értelmében;
(v) terrorista bűncselekmények vagy a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1. és 3.
cikkében meghatározott, terrorista tevékenységhez kapcsolódó bűncselekmények,
illetve az említett határozat 4. cikkében foglalt ilyen bűncselekmények elkövetésére
való felbujtás, bűnsegély, bűnpártolás vagy annak kísérlete;
(vi)
gyermekmunka
vagy
emberkereskedelemmel
kapcsolatos
egyéb
bűncselekmények a 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkében
foglaltak szerint;
e) az uniós költségvetésből finanszírozott szerződés, megállapodás vagy támogatási
határozat teljesítése során jelentős hiányosságokra derült fény a főbb kötelezettségek
teljesítése terén, ami a szerződés idő előtti felmondásához, illetve kötbér vagy egyéb
szerződéses szankciók alkalmazásához vezetett, vagy az engedélyezésre jogosult
tisztviselő, az OLAF vagy a Számvevőszék által végzett ellenőrzések, auditok vagy
vizsgálatok során derült ki;
f) jogerős ítéletben vagy jogerős közigazgatási határozatban megállapították, hogy a
2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdése értelmében
szabálytalanságot követett el;
g) jogerős ítélet vagy jogerős közigazgatási határozat megállapította, hogy a személy
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más joghatóság alatt létrehozott egy szervezetet azzal a szándékkal, hogy megkerülje
a székhelye, központi ügyvezetése vagy fő tevékenységi helye szerinti joghatóságban
kötelezően alkalmazandó adóügyi, szociális vagy egyéb jogi kötelezettségeket;
h) (csak jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében)
jogerős ítélet vagy jogerős közigazgatási határozat megállapította, hogy a személyt a
(g) pontban meghatározott szándékkal hozták létre;
i) a fenti (c)-(h) pontban említett helyzetekben a személyre az alábbiak vonatkoznak:
i. az Európai Ügyészség, a Számvevőszék, az Európai Csalás Elleni Hivatal vagy
belső ellenőr által a létrehozását követően végzett ellenőrzések vagy vizsgálatok,
illetve bármely más, az uniós intézmény, az európai hivatal vagy valamely uniós
ügynökség vagy szerv engedélyezésre jogosult tisztviselőjének felelőssége mellett
végzett ellenőrzés, audit vagy ellenőrzés keretében megállapított tények;
ii. nem jogerős ítéletek vagy nem jogerős közigazgatási határozatok, amelyek
magukban foglalhatják a szakmai etikai normák alkalmazásának ellenőrzéséért
felelős illetékes felügyeleti szerv által hozott fegyelmi intézkedéseket;
iii. az uniós költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatokkal megbízott
szervezetek vagy személyek határozataiban említett tények;
iv. az uniós pénzeszközöket végrehajtó tagállamok által továbbított információk;
v. a Bizottságnak az uniós versenyjog megsértésével kapcsolatos határozatai vagy
valamely illetékes nemzeti hatóságnak az uniós vagy nemzeti versenyjog
megsértésével kapcsolatos határozatai; vagy
vi. valamely uniós intézmény, európai hivatal vagy uniós ügynökség vagy szerv
engedélyezésre jogosult tisztviselőjének kizáró határozata.
II – KIZÁRÁSI HELYZETEK A DÍJ ODAÍTÉLÉSE SZEMPONTJÁBÓL LÉNYEGES TERMÉSZETES
SZEMÉLYT ILLETŐEN 2

(5) kijelenti, hogy az odaítélés szempontjából lényeges természetes személy nincs az
alábbi helyzetek egyikében sem Ha mégis, kérjük, a nyilatkozat mellékletében
tüntesse fel, hogy melyik helyzetről van szó, valamint az érintett személy(ek)
nevét, rövid magyarázattal együtt:
a fenti (c) helyzet (súlyos szakmai kötelességszegés)
a fenti (d) helyzet (csalás, korrupció vagy más bűncselekmény)
a fenti (e) helyzet (jelentős hiányosságok a szerződés teljesítésében)
a fenti (f) helyzet (szabálytalanság)
a fenti (g) helyzet (jogalany létrehozása a jogi kötelezettségek kijátszásának
szándékával)
a fenti (i) helyzet
III – A HASZONHÚZÓKRA ÉS A KÉPVISELETI, DÖNTÉSHOZATALI VAGY ELLENŐRZÉSI JOGKÖRREL
RENDELKEZŐ TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ KIZÁRÁSI HELYZETEK

Természetes személyekre, tagállamokra és helyi hatóságokra nem alkalmazandó
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Amennyiben a természetes személyt a támogatási kérelemben a 136. cikk (4) bekezdésének (c) pontja értelmében az
odaítéléshez vagy a jogi kötelezettségvállalás végrehajtásához nélkülözhetetlen személyként határozták meg (pl. egy
kutatási projekt vezető kutatója)
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(6) kijelenti, hogy az a természetes vagy jogi személy, aki a fent említett személy(ek)
igazgatási, irányító vagy felügyeleti szervének tagja, vagy aki a fent említett
személy(ek) tekintetében képviseleti, döntési vagy ellenőrzési jogkörrel rendelkezik
(ide tartoznak például a társaságok igazgatói, az irányító vagy felügyeleti szervek
tagjai, valamint azok az esetek, amikor egy természetes vagy jogi személy a
részvények többségével rendelkezik), vagy a személy(ek) haszonhúzója (a
2015/849/EU irányelv 3. cikkének 6. pontjában említettek szerint) nem érintett az
alábbi helyzetek egyikében sem. Ha mégis, kérjük, a nyilatkozat mellékletében
tüntesse fel, hogy melyik helyzetről van szó, és adja meg az érintett személy(ek)
nevét, rövid magyarázattal együtt.
- a fenti (c) helyzet (súlyos szakmai kötelességszegés)
- a fenti (d) helyzet (csalás, korrupció vagy más bűncselekmény)
- a fenti (e) helyzet (jelentős hiányosságok a szerződés teljesítésében)
- a fenti (f) helyzet (szabálytalanság)
-

a fenti (g) helyzet (jogalany létrehozása a jogi kötelezettségek kijátszásának
szándékával)

-

a fenti (h) helyzet (jogi kötelezettségek kijátszásának szándékával létrehozott
személy)

-

a fenti (i) helyzet

IV – A TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLYEKET ÉRINTŐ KIZÁRÁSI HELYZETEK, AKIK KORLÁTLAN
FELELŐSSÉGET VÁLLALNAK A SZEMÉLY TARTOZÁSAIÉRT

Jelen szakasz csak azokra a nyilatkozatokra vonatkozik, amelyek olyan személyre
irányulnak, akinek tartozásaiért egy természetes vagy jogi személy korlátlan
felelősséget vállal
(7) kijelenti, hogy a fent említett személy(ek) tartozásaiért korlátlan felelősséget vállaló
természetes vagy jogi személy nincs az alábbi helyzetek egyikében sem. Ha mégis,
kérjük, a nyilatkozat mellékletében tüntesse fel, hogy melyik helyzetről van szó,
és adja meg az érintett személy(ek) nevét, rövid magyarázattal együtt.
- a fenti (a) helyzet (csőd)
- a fenti (b) helyzet (adóügyi vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség
megszegése)
V – AZ ELJÁRÁSBÓL VALÓ KIZÁRÁS OKAI
(8) kijelenti, hogy a[az][minden] személy:
korábban nem vett részt az odaítélési eljárásban használt dokumentumok
elkészítésében, amennyiben ez az egyenlő bánásmód elvének megsértésével járt,
beleértve a verseny torzítását, amely más módon nem orvosolható. Ha mégis, kérjük,
a nyilatkozat mellékletében tüntesse fel az érintett személy(ek) nevét rövid
magyarázattal együtt.
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VI – KORREKCIÓS INTÉZKEDÉSEK
Ha a személy(ek) a fent felsorolt kizárási helyzetek valamelyikéről nyilatkozik/nyilatkoznak,
jeleznie/jelezniük kell, hogy milyen intézkedéseket tett(ek) a kizárási helyzet orvoslására,
bizonyítva ezzel megbízhatóságát/megbízhatóságukat. Ez magában foglalhat például
technikai, szervezési és személyzeti intézkedéseket a további esetek megelőzésére,
valamint kártérítés, bírságok, adók vagy társadalombiztosítási járulékok megfizetését. A
meghozott korrekciós intézkedéseket bemutató vonatkozó dokumentációs bizonyítékokat
jelen nyilatkozat mellékletében kell benyújtani. Ez nem vonatkozik a nyilatkozat (d)
pontjában említett helyzetekre.
VII – KÉRELMEN ALAPULÓ BIZONYÍTÉKOK
A Bizottság/Ügynökség kérheti a jelen nyilatkozat hatálya alá tartozó bármely személyt,
hogy nyújtson tájékoztatást és a vonatkozó bizonyítékokat bármely olyan természetes
vagy jogi személyről, aki igazgatási, irányító vagy felügyelő szerv tagja, vagy aki
képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési jogkörrel rendelkezik, beleértve a tulajdonosi
és ellenőrzési struktúrában szereplő jogi és természetes személyeket és a
haszonhúzókat, valamint a támogatási kérelem tárgyát képező intézkedés vagy
munkaprogram végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges természetes személyeket.
A Bizottság/Ügynökség kérheti a jelen nyilatkozat hatálya alá tartozó bármely személyt,
hogy nyújtsa be a személyre és a személy tartozásaiért korlátlan felelősséget vállaló
természetes vagy jogi személyekre vonatkozó bizonyítékokat.
Bizonyítékot a következőképpen lehet kérni:
Az (a), (c), (d), (f), (g) és (h) pontban leírt helyzetekben a bűnügyi nyilvántartás friss
kivonatának, vagy ennek hiányában a jogalany székhelye szerinti ország bírósági vagy
közigazgatási hatósága által a közelmúltban kiállított olyan egyenértékű dokumentum
bemutatása szükséges, amely igazolja, hogy a fenti követelmények teljesülnek.
A (b) pontban leírt esetben az érintett állam illetékes hatóságai által kiállított friss
tanúsítványok bemutatása szükséges. A dokumentumoknak igazolniuk kell minden olyan
adót és társadalombiztosítási járulékot, amely a szervezetet terheli, beleértve például a
héát, a jövedelemadót (csak természetes személyek esetében), a társasági adót (csak jogi
személyek esetében) és a társadalombiztosítási járulékokat. Amennyiben a fentiekben
leírt bármely dokumentumot nem az érintett országban állítják ki, azt bíróság vagy
közjegyző előtti eskü alatt tett nyilatkozattal, vagy ennek hiányában a székhely szerinti
ország közigazgatási hatósága vagy minősített szakmai testület előtt eskü alatt tett
nyilatkozattal lehet helyettesíteni.
Ha egy személy már nyújtott be ilyen bizonyítékot a Bizottság egy másik odaítélési
eljárása miatt, a dokumentumok kiállítására legfeljebb egy évvel a kérelem benyújtását
megelőzően sor kellett kerüljön, és azoknak az adott időpontban még mindig érvényesnek
kell lenniük.
A nyeremény elnyerése esetén a jelen nyilatkozat alanya(i) elfogadja/elfogadják a
Versenyszabályzatban meghatározott feltételeket.
A fent említett személynek haladéktalanul tájékoztatnia kell a Bizottságot a
bejelentett helyzetekben bekövetkezett bármilyen változásról.
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A nyilatkozatra kötelezett személyt az eljárásból való kizárással és közigazgatási
szankciókkal (kizárással) sújthatják, ha az eljárásban való részvétel feltételeként
megadott bármely nyilatkozat vagy információ hamisnak bizonyul.
Teljes név

Dátum
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Aláírás

