





Nyilatkozat

Alulírott. ………………………..(a pályázó kutató neve)………….az általam támogatásra benyújtott…………………………………….(a tervezett kutatási téma címe) ………. kutatási téma címet viselő Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjpályázathoz az alábbi nyilatkozatokat teszem:



	Kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.


	Az adott tárgyban pályázatot korábban:

	nem nyújtottam be.
	benyújtottam, és részesültem támogatásban. A megfelelőt kérjük aláhúzni.


A pályázatot kiíró megnevezése, a benyújtás ideje:
	benyújtottam, de nem részesültem támogatásban.


A pályázatot kiíró megnevezése, a benyújtás ideje:

	 Kijelentem, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtem meg.


	Kijelentem, hogy a pályázat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel, és a kutatás, illetve a kutatás keretében végzett tevékenységek megfelelnek a környezetvédelmi előírásoknak.


	Kijelentem, hogy az általam benyújtott kutatási terv szerinti tevékenység folytatásához

	szükséges szakhatósági engedélyekkel rendelkezem.

szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése folyamatban van.
nem szükséges szakhatósági engedély. 

	Tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illet meg, a támogatást nyújtó az esedékes támogatás folyósítását a 217/1998. (XII. 30. ) Korm. rendelet 92. §-ának (5) bekezdése szerint felfüggeszti, illetve az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatást a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon – visszatartja.


	 Hozzájárulok ahhoz, hogy a köztartozások - az Áht. 13/A. §-ának (4) bekezdésében és a 217/1998. (XII. 30. ) Korm. rendelet 92. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerinti - 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.


	Hozzájárulunk ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által mindenkor működtetett monitoring rendszerhez a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium, a Végrehajtó Ügynökség, az Európai Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a támogatást nyújtó államok, az FMI által megbízott szervezetek vagy személyek, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI), a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve a kifizető hatóság által a támogatás felhasználásával kapcsolatban elrendelt ellenőrzéseket végző szerv hozzáférhessen.


	Tudomásul veszem, hogy a támogatást nyújtó a támogatás elnyerése esetén a nevemet, a támogatott kutatás címét, tárgyát és megvalósítási helyét, valamint a támogatás összegét a 217/1998. (XII. 30. ) Korm. rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra hozza.


	Kijelentem, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásokból eredő, lejárt és ki nem egyenlített tartozásom nincsen.


	Hozzájárulok ahhoz, hogy a benyújtott pályázat szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizzék.


	Kijelentem, hogy

	nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozásom;
	nincs érvényben ellenem az Európai Bizottságnak támogatás visszafizetésére kötelező határozata.


	Kijelentem, hogy a támogatási szerződés lejártáig haladéktalanul bejelentem a támogatást nyújtónak, ha a 12. pontban rögzített esetek bármelyike előáll.


	Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatást nyújtó a pályázatban benyújtott adataimat nyilvántartsa és kezelje. 


	Kijelentem, hogy a támogatásból létrehozott eszközök vagyonbiztonságáról a vonatkozó jogszabályoknak és az elvárható gondosság elvének figyelembevételével megfelelően gondoskodom a támogatási szerződés időbeli hatálya alatt. 


	Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a lakhelyem, valamint a pályázat megvalósításának helye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság, illetékhivatal hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozásom, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen fennálló tartozásom

	nincs.

kiegyenlítésére az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett. Az erről szóló igazolást mellékelem. A megfelelőt kérjük aláhúzni.

	Kijelentem, hogy nem áll fenn velem szemben a közpénzekből nyújtott állami 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;
	nem tették közzé a honlapon a 2007. évi CLXXXI. törvény 13. §-a alapján a részvételből való kizártságom tényét.





	Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott állami támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-a szerint velem szemben érintettség

	nem áll fenn

fennáll.
Amennyiben az érintettség fennáll, az ennek alapjául szolgáló körülmények leírása:

…………………………………………………………………………………………………..

	Kijelentem, hogy érintettségemmel kapcsolatban, illetve összeférhetetlenségem megszüntetése érdekében a közpénzekből nyújtott állami támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek eleget tettem és a továbbiakban is eleget teszek.


	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.


	Kijelentem, hogy minden nyilvánosságra hozott kutatási eredményben és intézményi közleményben tájékoztatást adok arra vonatkozóan, hogy a kutatás az EGT és a Norvég Alapból kerül támogatásra. Valamint amikor tehetem, nyilvánosságot biztosítok annak a ténynek, hogy a kutatás megvalósítását az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus alapjából támogatják. 


Kelt:
aláírás
Előttük mint tanúk előtt:
	2.

Aláírás:           …………………………….			Aláírás: ………………………….

Olvasható név: ……………………………		Olvasható név: …………………………..

Lakcím: …………………………………… 		Lakcím: ………………………….

……………………………………………..			…………………………………...

Sz. ig. szám: ………………………………		Sz. ig. szám: ……………………………..

