Pályázati Adatlap 3. számú melléklet

PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT
MINDEN PÁLYÁZAT TÍPUS ESETÉN
Alulírott. ……………………………………………………………..…………..…………………….…..(a pályázó neve)
Születési név: …………………………………………………………………………………………………………………………
Szül. hely, idő : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Adóazonosító jele:……….……………………………………………………………………………
az általam támogatásra benyújtott …………………………………………………………………………………….
(a tervezett kutatási/művészeti program címe) kutatási/művészeti téma címet viselő,
………………………..…………………………………………… tudományterület/tudományághoz kapcsolódó
a 2018/2019. tanévre meghirdetett Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíjpályázathoz
(továbbiakban: Pályázat), mint pályázó az alábbi nyilatkozatokat teszem:
1.
Kijelentem, hogy a Pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok
teljes körűek, valódiak és hitelesek, másolat esetén az eredetivel mindenben megegyező
adattartalmúak, továbbá kijelentem, hogy amennyiben a felsőoktatási intézmény saját
internetes pályázatkezelő rendszerrel rendelkezik, az internetes pályázatkezelő rendszer
felületen benyújtott Pályázati Adatlap és annak mellékletei az eredetiben, papír alapon
benyújtott Pályázati Adatlappal és annak mellékleteivel megegyező tartalmúak.
2.
Kijelentem, hogy ismerem és elfogadom jelen Pályázat Pályázati Kiírását, valamint
mellékleteit.
3.
Kijelentem, hogy nem állok a Pályázati Kiírás szerinti pályázást kizáró okok
hatálya alatt.
4.

A benyújtott kutatási témában pályázatot korábban:
4.1. nem nyújtottam be.
4.2. benyújtottam, és részesültem támogatásban.
A pályázatot kiíró megnevezése, a benyújtás ideje:
4.3. benyújtottam, de nem részesültem támogatásban az alábbiak szerint:
 pályázatom elutasításra került VAGY
 pályázatom támogatásáról nincs döntés.
A pályázatot kiíró megnevezése, a benyújtás ideje:

5.
Kijelentem, hogy a kutatás, illetve a kutatási terv keretében végzett
tevékenységek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, rendelkezem a szükséges
kompetenciával,
kapacitással,
szakértelemmel.
Továbbá
kijelentem,
hogy
3.
személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely megakadályozhatja, meghiúsíthatja a
Pályázatban foglaltak teljesítését. Erre nézve teljes felelősséget vállalok.
6.
Kijelentem, hogy a támogatói döntés esetén a 2018/2019. tanévre meghirdetett
Új Nemzeti Kiválóság Program keretében az ösztöndíjas jogviszony kezdő időpontjától a
kutatási tevékenységet megkezdem.
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7.
Kijelentem, hogy az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében benyújtott kutatási
terv/művészeti program megvalósítására részben/egészben:
magyar állami költségvetési forrásból finanszírozott ösztöndíjat, vagy
egyéb forrásból származó ösztöndíjat vagy egyéni kutatástámogatást
az ösztöndíjas időszakban nem veszek igénybe.
8.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében
adóazonosító jelemet a támogatást nyújtó szerv és a Magyar Államkincstár felhasználja a
lejárt köztartozások teljesítése, illetve az adósság bekövetkezése tényének és
összegének megismeréséhez.
9.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által mindenkor működtetett
monitoring rendszerben nyilvántartott adataimhoz a Támogató, a támogatás folyósítója,
az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az állami adóhatóság,
valamint az Ávr.-ben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.
10.
Tudomásul veszem, hogy a fogadó felsőoktatási intézmény a támogatás elnyerése
esetén az egyedi pályázati azonosító számot, a támogatott kutatási/művészeti téma
címét és tudományágát, a megvalósítási helyét az internetes honlapján, valamint a
helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.
11.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a benyújtott pályázat szabályszerűségét és a támogatás
rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizzék.
12.
Kijelentem, hogy a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az
államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a
szerződésben foglaltakat teljesítettem.
13.
Hozzájárulok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján ahhoz, hogy a
támogatást biztosító közigazgatási szerv, valamint a támogatást folyósító fogadó
felsőoktatási intézmény a Pályázat keretében benyújtott pályázattal összefüggő
adataimat nyilvántartsa és kezelje a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak
megfelelően.
14.
Kijelentem, hogy nem áll fenn velem szemben a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában meghatározott
kizáró okok egyike sem, azaz
 nem vagyok a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő
vagy döntéshozó;
 nem vagyok kizárt közjogi tisztségviselő;
 nem vagyok az a)-b) pontban meghatározott személy közeli hozzátartozója
(Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. alpontja).
15.
Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-a szerint velem szemben érintettség

nem áll fenn

fennáll.2
Amennyiben az érintettség fennáll, az ennek alapjául szolgáló körülmények leírása:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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16.
Kijelentem, hogy érintettségemmel kapcsolatban, illetve összeférhetetlenségem
megszüntetése érdekében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek eleget tettem és a továbbiakban is eleget
teszek.
17.
Kijelentem, hogy az Európai Unió kutatásra vonatkozó etikai alapelveit betartom
az állatkísérletekben, a védett fajokat érintő kutatási tevékenységekben, a genetikailag
módosított organizmusokkal kapcsolatos kutatásokban, a humán embrionális kutatásban
és egyéb érzékeny területeken. Valamint kijelentem, hogy a kutatás nem jár negatív
hatással a környezetre.
18.
Kijelentem, hogy minden nyilvánosságra hozott kutatási eredményben és
intézményi közleményben tájékoztatást adok arra vonatkozóan, hogy a kutatás az
Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, az Új Nemzeti Kiválóság Program
keretében készült. Valamint amikor tehetem, nyilvánosságot biztosítok annak a ténynek,
hogy a kutatás megvalósítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja.
19.
Alulírott polgári- és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy – hiteles
magyar nyelvű fordítás hiányában - a Pályázati Kiírás keretében elektronikus úton
benyújtott idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordítási szövege az eredetivel
tartalmilag megegyező.
20.
Kijelentem, hogy személyazonosságom, adataim a szándéknyilatkozat kiállításával
egyidejűleg a fogadó felsőoktatási intézmény által ellenőrzésre került.
Kelt: …………………….., …………(év)………………….(hónap)………(nap)

…………………………………………………
pályázó aláírása
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