
 

 

Pályázati felhívás 
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nyílt pályázati felhívást 

tesz közzé 
 

„Kódszám: AMC-P-17-2 

A belföldön megvalósuló, elsősorban kisméretű helyi vagy regionális rendezvények, illetve 
fesztiválok keretében hazai termelők és termékeinek promócióját szolgáló program” 

 
támogatására. 

 
 

I.                   A pályázati felhívást kiíró szerv 
 

Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
(a továbbiakban: Agrármarketing Centrum) 

 
 

II.                A támogatás célja 
 

II.1.  Cél: 
A 2017. szeptember 15. napjáig Magyarországon megvalósuló, a magyar 

élelmiszergazdaságot, gasztronómiát népszerűsítő, a hazai termékek piaci pozícióját 
erősíteni kívánó, nagyközönségnek szóló rendezvények ún. „fesztiválok”, úgymint helyi, 
regionális rendezvények, fesztiválok, vásárok, valamint országos rendezvények, azok 

szervezésének, társkiállítóként való megjelenések és a hozzákapcsolódó 
marketingkommunikációs feladatok támogatása. 

 
II.2. Részcél:  

A rendezvényhez kapcsolódó marketingkommunikációval és információs standdal elősegíteni 
a 2017. évben 78. alkalommal megrendezésre kerülő Országos Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárra (továbbiakban: OMÉK) történő kiállítói és látogatói 
beterelését. 

 
 

III.             A támogatás igénybevételének feltételei 
 

III.1. 
Támogatás igénybevételére jogosult az a Magyarországon bejegyzett, jogi személy vagy jogi 

személyiség nélküli gazdasági társaság, köztestület, szövetség, alapítvány, egyesület, szakmai 
szervezet, terméktanács, amely 
a) igazolhatóan mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával, értékesítésével vagy 

termékek promóciójával (népszerűsítésével) foglalkozik és erről nyilatkozik  
 

b) megfelel a 800/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott a mikro-, kis- és 
középvállalkozások Európai Bizottság által elfogadott meghatározásának; 
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c) nem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. 

rendelet 6. §-a szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak; 
d) nyilatkozik, hogy a támogatás igénylésekor 

- nincs lejárt adó-, vagy adók módjára behajtható (illeték-, járulék-, vagy vám) köztartozása 
(kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást, vagy részletfizetést engedélyezett), 

- nem áll csőd- és felszámolási-, végelszámolási, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló 
jogszabályban meghatározott eljárás, magánszemély esetében gazdálkodási 
tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,  

 - nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal 
megállapított köztartozása. 

e) kitölti a pályázati felhívás mellékletét képező „Nyilatkozatokat”. 
f) A pályázat benyújtását megelőzően a pályázónak 10.000 forint pályázati díjat kell fizetnie 
a támogató részére. Az átutalást az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00336145-00000017 számú számlájára 

kell teljesíteni. Az átutalásnál a közleményrovatban fel  kell tüntetni az ’AMC-P-17-2’ 
kódszámot. A pályázati anyag melléklete a pályázati díj megfizetését igazoló banki bizonylat. 

 
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy reklámozási tevékenység támogathatóságát a 

gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 3. 
§ d) bekezdésében rögzített „gazdasági reklám fogalommeghatározása”  alapján kell 

megállapítani. 
 

III.2.  
A támogatás igénybevételének feltétele továbbá, hogy a Pályázó a jelen pályázatból 

támogatott rendezvényen minimum 6, különböző, kizárólag élelmiszer előállítással 
foglalkozó, magyar székhelyű mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő gazdasági 

társaság(célcsoport) részvételét dokumentált módon segítse. 
 

III.3. 

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az Agrármarketing Centrum lehetőséget 
kapjon a támogatott programon való részvételre, és a helyszíni feladatainak ellátásához 
szükséges installációt számára a pályázó az általában elvárt színvonalon biztosítsa.  

A támogatott vállalja, hogy az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár, 

mint a magyar agrár- és élelmiszergazdaság legnagyobb közösségi megjelenési lehetősége, a 
támogatott céllal összhangban, a rendezvény célközönségének körében, bemutatásra, 
ismertetésre kerül. 
 

III. 4. 
A támogatás igénybevételének feltétele továbbá, hogy a nyertes pályázó a program 
megvalósítása során létrejövő azon média termékeken – plakát, tájékoztató kiadvány, 
molinó, matrica, print vagy online hirdetés, stb. –, melyek vonatkozásában támogatásban 
részesül, továbbá a rendezvény helyszínén jól látható helyen feltüntesse a Földművelésügyi 
Minisztérium és/vagy az Agrármarketing Centrum nevét és a támogatás tényét (pl. készült a 
Földművelésügyi Minisztérium és/vagy Agrármarketing Centrum támogatásával), továbbá az 
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Agrármarketing Centrum logóját. Az Agrármarketing Centrum logója letölthető az 
Agrármarketing Centrum honlapjáról (www.amc.hu). 

 
III.5. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy támogatásban kizárólag olyan pályázó részesíthető, aki a 
jelen felhívásban, valamint a vonatkozó jogszabályokban megjelölt minden feltételnek, 

követelménynek és kötelezettségnek maradéktalanul megfelel. 
 
III.6. 

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy az Agrármarketing Centrum képviselője jogosult a 
helyszínen is ellenőrizni a rendezvény lebonyolítását, a III.2., III.3. és III.4. pontban szereplő 
feltételek meglétét. 

III.7. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. 

(VI.6.) Korm. rendelet hatálya nem terjed ki a közösségi bormarketing tevékenységgel 
összefüggő feladatokra, melyre tekintettel Támogató nem adhat támogatást az ilyen jellegű 
rendezvények megtartásához. 

 

III.8.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázati szerződéskötésre, a pályázat megvalósítására és a 
támogatás jogosulatlan igénybevételére vonatkozó szabályokat az „Általános Szabályok” 
dokumentum tartalmazza. Az „Általános Szabályok” dokumentum jelen kiírás 
elválaszthatatlan részét képezi. 

 
 
 IV.              A pályázat tartalmi követelményei 
 
IV.1. 
A benyújtott pályázati anyagnak tartalmaznia kell a támogatni kívánt célt és annak 
indoklását, a megvalósítás tervezett módját, a vállalt tevékenységeket, részletes 
költségkalkulációt, az igényelt támogatás összegét, valamint a program várható 
eredményét. Kérjük a támogatni igényelt tevékenységek bemutatását és részletes 

kifejtését. 
 

IV.2. 
A pályázatot, valamint az I. II. III. IV. V. VI. és további mellékleteit kell benyújtani papír 

alapon, 1 eredeti és 3 másolati példányban (A VI. sz. mellékletet, csak érintettség esetén 
kérjük kitölteni és mellékelni.). Ezen felül kérjük a támogatni igényelt tevékenység 
bemutatását és részletes kifejtését a VIII. pontban foglaltak szerint – beleértve az erre 
vonatkozó mellékleteket – elektronikusan is a pályázathoz csatolni pendrive-on 
(szerkeszthető (word) formátumban). 
 
A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni: 
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a) egyéni vállalkozó nyilvántartott adatairól kiállított hatósági igazolás (másolatban), 
gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat (eredetiben).  

b) A képviseletre jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya 
(másolatban) vagy gazdasági társaság esetében ügyvéd által ellenjegyzett aláírás 

minta másolatban. 
c) A pályázati felhívás mellékletét képező nyomtatványon (IV-V. melléklet) nyilatkozik: 

- hogy a pályázónak adó-, illeték-, járulék-, vagy vámtartozása nincs, és a támogatás 
folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának ellenőrzését kérheti; 
- hogy ÁFA visszaigénylést érvényesít-e; 
- hogy a támogatási igényben (pályázatban) foglalt adatok, információk és 
dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek, valamint, hogy az adott tárgyban 
támogatási igényt korábban, illetve egyidejűleg mely támogatókhoz került 
benyújtásra; 
- hogy a pályázó nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás alatt, illetve ellene 
csőd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 

meghatározott eljárás nincs folyamatban, és nincs lejárt esedékességű, meg nem 
fizetett köztartozása; 

 - nyilatkozat arról, hogy a pályázó által benyújtott tevékenységre igényelt helyi, 
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatások 

mértéke összevonva nem haladja meg a program teljes költségét. 
- hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a 

költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések 
fejezetéből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, 

ennek hiányában az irányító hatóság, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami 

adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, 
valamint a Korm. rendeletben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek; 

- hogy megfelel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) 82. §-ában meghatározott 

követelményeknek; 
- hogy az Ávr. 82. §-a alapján – a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeit 

érintően – vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
adatait rendelkezésre bocsátja; 
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény (a továbbiakban: Közpénztv.) hatálya alá tartozó költségvetésből nyújtott 
támogatás esetén kijelenti, hogy a fenti törvényben foglalt 

korlátozó/összeférhetetlenségi feltételek esetében nem állnak fenn, illetve azok 
megszüntetése érdekében eljárt; 

- hogy vállalja az Ávr. 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség 
teljesítését, valamint azt, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és 

annak kamatait a Korm. rendeletben foglaltak szerint visszafizeti; 
- hozzájárul, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a költségvetésből nyújtott 

támogatás rendeltetésszerű felhasználását jogszabályban meghatározott szervek 
ellenőrizzék; 

- tudomásul veszi, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás kedvezményezettjének 
megnevezése, célja, összege, a támogatott tevékenység megvalósítási helye, valamint 
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a kedvezményezett Közpénztv. 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti érintettsége 
nyilvánosságra hozható; 

- hogy a támogatott program/szolgáltatás megvalósítása során – amennyiben azt a 
jogszabály rendelkezéseire figyelemmel kötelező – a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény rendelkezéseit figyelembe veszi. 
d) Eredménykimutatás (eredeti példány) az előző lezárt üzleti év vonatkozásában, és 

ehhez kapcsolódó nyilatkozat, hogy a pályázati anyag részeként benyújtott 
eredménykimutatásban szereplő adatok mindenben megegyeznek a közzétett 
adatokkal. 

e) A pályázati díj befizetését igazoló banki bizonylat vagy csekkszelvény. 
 
 
V.                 Támogatásban részesíthető tevékenységek 
 
V.1.  

Támogatásban részesíthető tevékenységek: 
 

 Helyszín bérlet, a kapcsolódó installáció szállítása, építése, dekorálása és bontása; 
 A rendezvény lebonyolításához szükséges infrastruktúra biztosítása (áram, víz, 

csatorna csatlakozások kiépítése, szerelése, bekötése. A fogyasztás nem 
támogatható!); 

 Technikai költségek (hangosítás, technikai feltételek, őrzés -védelem, takarítás, 
szemétszállítás stb.) – az elszámolási rendben rögzítettekre is figyelemmel, maximum 
az igényelt támogatás 15 %-a erejéig; 

 A program lebonyolításához szükséges információs és tájékoztató kiadványok 
elkészítése; reklám, hirdetés különböző médiában, hirdetési felület, adásidő- és 
felületfoglalás – az elszámolási rendben rögzítettekre is figyelemmel, maximum az 
igényelt támogatás 30 %-a erejéig; 

 WEB tervezés, üzemeltetés legkésőbb 2017. december 31-ig; 
 Arculattervezés, grafikai tervezés; 

 A rendezvényt bemutató sajtótájékoztatóhoz a helyszínbérlet és a hangosítás 
biztosítása; 

 Hosztesz és tolmács tevékenység; 
 
 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy támogatás csak azon költségekre fizethető, amelyek a fenti 
felsorolásban jelölt tevékenységek ellátása során merültek fel a Támogatott oldalán.  
 

V.2.  
Nem támogatható, és az önerő terhére sem elszámolható tevékenységek köre: 

 Piackutatás szervezése, megvalósítása. 
 Tanulmány készítése. 

 Alapanyag vásárlás, készletvásárlás. 

 Kulturális program, művészek fellépési díja, kulturális műsorhoz kapcsolódó egyéb 
tevékenység. 

 Rendezvénnyel, műsorral kapcsolatos bármely szerzői jogdíj. 
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 A szervezet és a székhely / telephely / iroda működésével, személyzettel kapcsolatos 
általános költségei. 

 Munkabér jellegű költség és ennek járulékai. 

 Elektromos áram és vízfogyasztás . 
 A rendezvény lebonyolításához szükséges engedélyek (katasztrófavédelem, 

területfoglalás stb.) beszerzése. 
 Semmiféle olyan tevékenység, amely „természetbeni juttatásnak” minősül . 

 
V.3.  

Önerő terhére elszámolható tevékenység: 
 VIP vendégek és a sajtótájékoztató cateringje; 

 Kóstoltatási eszközök (egyszer használatos tányér, pohár, kanál, stb.) beszerzése 
 
Nem támogatható és nem számolható el olyan költség, amely a vonatkozó jogszabályok 
szerint „természetbeni juttatásnak” minősül. Az elszámolási rend a jelen felhívás mellékletét 
képezi.  
Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy nem fizethető támogatás abban az esetben, 

amennyiben a benyújtott pénzügyi elszámolásban olyan számlákra kéri Támogatott a 
támogatást, amely számlát a 2004. évi XXXIV. törvényben (ún. KKV tv.) meghatározott, a 

Támogatottal partnervállalkozási, vagy kapcsolódó vállalkozási viszonyban álló gazdálkodó 
szervezet bocsátotta ki. 

  
 

VI.              A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja  
 

A pályázatok benyújtásának helye:  
Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság  
 
Postázási cím: 1253 Budapest, Pf. 66. 
 

Futárszolgálati kézbesítés esetén: 
Kézbesítési cím: 1013 Budapest, Pauler u. 6. II. 
emelet 

 
A borítékra kérjük, írják rá a pályázati felhívás nevét, kódszámát, valamint a 

projektmenedzser nevét. 
 

A pályázat meghirdetésének ideje: 2017. május 2. 
A pályázatok benyújtásának határideje:  2017. május 22. 

 
A pályázati határidő elmulasztása jogvesztő. A benyújtási határidő megtartottnak 

tekintendő, amennyiben legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján a pályázatot postára 
adják. 

 
A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag postai úton (beleértve a futárszolgálatot is). 
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VII.           A támogatások jellege és mértéke 

 
VII.1. 

A támogatás jellege és mértéke: vissza nem térítendő, utófinanszírozású, a pályázati 
tevékenységre (nem a program/szolgáltatás megvalósításának teljes költségeire 

vonatkozóan) legfeljebb 50%-os támogatás.  
  
A támogatást a célcsoport számára kizárólag támogatott szolgáltatás formájában lehet 
nyújtani. 
 
Kizárólag a pályázat meghirdetése után keletkezett költségek számolhatóak el, azzal, hogy a 
pályázó – saját kockázatára, a jelen pályázati felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott módon – jogosult megkezdeni a pályázat tárgyát képező tevékenységeket. 
 

VII.2.  
A pályázati ablak maximális keretösszege (a rendelkezésre álló forrás nagysága) 50.000.000 

HUF. 
 

VII.3. 
Egy pályázatra igényelhető támogatás minimálisan 500.000 HUF, maximális összege 

2.000.000 HUF.  Jelen összeg a Pályázó adóalanyiságától függően nettó vagy bruttó értendő.  
Rendezvényenként, programonként legfeljebb 3 pályázat kerül befogadásra, bírálatra, ezek 

sorrendjét a Bíráló Bizottság végzi a beérkezés sorrendje és a szakmai szempontok 
figyelembevételével. 

 
VII.4. 

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.  
 

 
VIII.        Formai követelmények 

 
VIII.1. 
A pályázat nyelve magyar. Az anyagot kérjük szerkeszthető, word formátumban, Calibri 12 
betűtípussal, sorkizártan, 2,5 margómérettel és 1,5 sorközzel, tartalomjegyzékkel ellátva 
benyújtani. A teljes pályázatot, annak minden mellékletét folyamatos lapszámozással és 

kézjeggyel (szignóval) kell ellátni. A pályázatot roncsolásmentesen, nem bontható kötésben 
kell benyújtani. A pályázatot tartalmazó zárt borítékon a pályázat címét fel kell tüntetni. A 

roncsolásmentes, nem bontható kötés feltételezi a pályázatok összefűzését is. Az összefűzés 
bármilyen zsinórral elvégezhető, a végén leragasztva, szignóval ellátva. 

 
VIII.2. 

Hiánypótlásra van lehetőség (a hiánypótlásra vonatkozó felhívás kézhezvételét követő 
maximum 8 naptári napon belül). Hiánypótlási felhívás azonos tárgyban ismételten nem 

bocsátható ki. Hiánypótlás keretein belül nem nyújtható be olyan módosítási kérelem, ami az 
eredeti kérelemben megjelölt igényt, támogatási alapot vagy összeget meghaladja. A 
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hiánypótlást a pályázati dokumentációra előírt formai követelményeknek megfelelően 
szükséges benyújtani.  

 
 

IX.             A pályázatok elbírálásának rendje, határideje, a bírálat szempontjai  
 

IX.1. 
A pályázatokat a benyújtási határidő utolsó napját követő 15 (tizenöt) napon belül kell 
elbírálni, amely határidő az utolsó hiánypótlás beérkezésétől számítandó.  
 
IX.2. 
A pályázatok szakmai bírálatát az agrárpolitikáért felelős miniszter által erre felkért 3 
(három) tagú Bíráló Bizottság végzi. 
Bírálati szempontok:  

A pályázatok elbírálásakor kizárólag szakmai tényezők a meghatározók, ami alapján 

nyilvánvaló a sikeres és színvonalas végrehajtás. A bírálat során a rendelkezésre álló keret 
széles körű és a támogatási célt legpontosabban lefedő felhasználás szempontjai, valamint a 

szakmai tényezők kerülnek figyelembevételre. Cél, hogy minél sokrétűbb legyen a 
támogatható tevékenységek köre. A szakmai megalapozatlanság elutasítási ok. 

 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy támogatásban kizárólag olyan pályázó részesíthető, aki a 

jelen felhívásban, valamint a vonatkozó jogszabályokban megjelölt minden feltételnek, 
követelménynek és kötelezettségnek maradéktalanul megfelel. 

 
IX.3. 
A támogatási döntésről szóló értesítés a döntést követő 15 napon belül postai úton kerül 
megküldésre a pályázók részére, a döntés tartalmának a www.amc.hu weboldalon a 
Pályázatok fül alatt történő egyidejű közzétételével. A pályázó hozzájárul, hogy a pályázattal 
kapcsolatosan a neve a www.amc.hu honlapon feltüntetésre kerüljön. 
 
 
 

IX.4. 
A pályázaton nyertes pályázó(k) köteles(ek) az Ávr. 75.§ (2) bekezdéseiben foglalt írásbeli 

nyilatkozataikat Támogató felé megtenni. 
 

IX.5.  
A támogatási döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.  

 
 

X.                A támogatás igénybevételének és az ellenőrzésnek a rendje 
 

A támogatást elnyert szervezettel az Agrármarketing Centrum támogatási szerződést köt, 
melyben meghatározza a támogatás részletes feltételeit. A támogatási szerződés 

megkötésének várható időpontja: a támogatási döntés meghozatalát követő 30 nap. Az 
Agrármarketing Centrum képviselője jogosult a támogatott eseményt a helyszínen, az 

http://www.amc.hu/
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elszámolást, valamint a jogosultságot a benyújtott bizonylatok és dokumentumok alapján 
ellenőrizni.  

 
 

XI.       A megvalósítás időtartama és az elszámolási időszak       
  

A programok megvalósításának időtartama: 2017. május 2-től 2017. szeptember 15-ig 
Elszámolási időszak:     2017. május 2-től 2017. október 2-ig 
 
A megvalósítást igazoló szakmai- és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje és 
módja: 

2017. október 02-ig,  
kizárólag postai úton a megadott Pf. címre, vagy futárszolgálati 
kézbesítés esetén a VI. pontban megadott kézbesítési címre. 

 

 
 

XII.             A támogatás kifizetése 
 

XII.1. 
A támogatott tevékenység/program megvalósítását követően a támogatást igénybe vevő a 

szerződésben meghatározott időpontig részletes írásos jelentést és ehhez kapcsolódóan 
pénzügyi elszámolást készít, amit az Agrármarketing Centrum nyújt be. Az Agrármarketing 

Centrum a helyszíni ellenőrzés, az elszámolás, valamint a benyújtott bizonylatok és 
dokumentumok alapján döntést hoz a támogatás kifizethetőségéről. A támogatás 

elszámolásának részletes feltételeit Támogató és Támogatott a támogatási szerződésben és 
mellékleteiben határozzák meg, a vonatkozó jogszabályok – így különösen a 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet – alapján. 
 

Ha a pályázó által megvalósított tevékenység eltér az eredeti, jóváhagyott tervtől, illetve a 
pályázati anyagban vagy a támogatási szerződésben foglaltaktól, vagy a támogatást 

jogosulatlanul vette igénybe, úgy arra támogatás nem fizethető. 
 
Amennyiben a Támogatott az elszámolás és ellenőrzés során a Támogató által megküldött 
hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem vagy nem teljes egészében tesz eleget, úgy 
Támogató jogosult a támogatás összegét csökkenteni vagy a támogatási igény kifizetését 

megtagadni. 
 

Felhívjuk a támogatást kérők figyelmét arra, hogy az Agrármarketing Centrum Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság a jelen pályázat alapján nyújtandó támogatást kizárólag abban 

az esetben fizetheti ki, amennyiben a támogatott a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény hatályos szabályainak megfelelően járt el.  

 
XII.2.  

A támogatás az elszámolás jóváhagyását követő 30 (harminc) napon belül kerül folyósításra.  
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XIII.       Érvénytelenség, kizáró okok 
A pályázat érvénytelen, amennyiben: 

- nem az előírt határidőig és módon nyújtották be, vagy a pályázat nem tartalmazza a 
jogszabályokban és a pályázati felhívásban előírtakat, vagy a pályázó nem/vagy nem 

teljes egészében teljesíti a hiánypótlási felhívásban foglaltakat,  
- valótlan adatszolgáltatást tartalmaz (valótlan tényt közöl, adatot eltitkol), 
- a pályázat kiírását megelőző 5 évben az államháztartás bármely alrendszeréből 

folyósított támogatást a pályázó a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben 
vagy egészben eltérő célra használta fel, 

- az elmúlt 5 évben hasonló támogatást igénybe vevő pályázó nem számolt el, vagy 
nem megfelelően számolt el, 

- nem tartalmazza a pályázati felhívásban és az adatlapon előírt mellékleteket, 
- az eredménykimutatás alapján a társaság az előző lezárt üzleti évben veszteséges 

volt, 
 

 
XIV. A pályázattal kapcsolatban információt ad:     

név: Kólya Gergő projektmenedzser 
tel.: +36 (30) 198-2775 

e-mail: palyazat@amc.hu 
 

Az elektronikusan érkezett kérdéseket és az azokra adott válaszokat a www.amc.hu oldalon 
a Támogató közzéteszi. 

 

mailto:palyazat@amc.hu
http://www.amc.hui/
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PÁLYÁZAT 
A 2017. ÉVI KÖZÖSSÉGI AGRÁRMARKETING TEVÉKENYSÉG PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSÁRA 

 
 

 
 

TARTALOM 
 

I. Támogatást igénylő lap 

II. Program adatlap 

III. Előkalkuláció 

IV. Nyilatkozat 

V. Ún. összeférhetetlenségi nyilatkozat minta  

VI. Közzétételi kérelem minta (csak érintettség esetén) 
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                            I.sz. melléklet 

I. Adatlap 

Pályázó neve: 
 

 

A pályázó típusa, működési 
formája: 

 

Mikro-, kis- vagy 
középvállalkozás: 

 

 

A pályázó székhelye, 
telefonszáma, fax száma, 
levelezési címe, e-mail címe: 

 

 

 

A pályázó képviselőjének neve, 
tisztsége, címe, elérhetősége 
(mobil telefonszám): 

 

 

 

Kapcsolattartó – ha más, mint a 
képviselő – neve, címe, 
elérhetősége (mobil 
telefonszám): 

 

 

 

A pályázó adószáma:  

A pályázó bankszámlaszáma:  

Az igényelt támogatás összege 
(Ft): 

nettó összeg- 

 

 

 

 

…………………….., 201…...………………… 

                                                                                                               ---------------------------------------- 
            igénylő cégszerű aláírása 

 
 

 
 

(A pályázati mellékletek minden oldalát a pályázó képviselőjének szignálnia kell! Kitöltés: 
írógéppel vagy nyomtatott nagybetűvel!) 
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II. sz. melléklet 

PROGRAM ADATLAP 

 

A program típusa, alkalmazott 

marketingeszköz: 1 
 

A program neve, elnevezése:  

A program célja:  

Helye, időpontja, időtartama:  

Megcélzott közönsége, célcsoportja:  

A program mely termékcsoporthoz 

kapcsolódik2: 

 

A program területi hatása: (kérjük a 
megfelelőt aláhúzni) 

helyi – regionális – országos - nemzetközi 

Résztvevők, illetve a haszonélvezők 

becsült száma: 

 

 
A RENDEZVÉNY, AKCIÓ RÉSZLETES ISMERTETÉSE 

 

                                                 

1 Összetett program esetén a legdominánsabb marketingeszközt kérjük megadni! 

2 Termékre, termékcsoportra vonatkozó marketingtevékenység esetén az adott termékre vonatkozó fontosabb gazdasági 
információkat kérjük megadni. Ha a program nem kapcsolható egyértelműen agráripari, élelmiszeripari termékhez, 

termékcsoporthoz, akkor az "általános agrár", vagy "általános élelmiszeripar" megjelölést kérjük alkalmazni! 
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III. sz. melléklet 

 
Részletes költségterv  

(nettó Ft) 
 

 

Tevékenységek* 
Saját forrás AMC forrás Egyéb 

támogatás** 

Összes 

költség 

Támogatási 

intenzitás 

      

      

      

Összesen      

 

 

A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése: 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

* Csak az adott programra vonatkozó sorokat kell kitölteni! 

**Az egyéb támogatás oszlopban kérjük feltüntetni a más szervezetektől igényelt illetve 

kapott támogatások összegét, a IV. számú mellékletben pedig támogatónként felsorolva 
kérjük megadni a támogatók nevét, a támogatás(ok) célját, összegét!  
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IV. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

1.Alulírott, mint a ……………………….. támogatást kérő képviselője büntetőjogi felelősségem 

tudatában  

nyilatkozom, hogy  

- a támogatást kérőnek lejárt adó-, illeték, járulék-, vagy vámtartozása és költségvetési 
támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított 
köztartozásom nincs, továbbá tudomásul veszem, hogy a támogatást folyósító jelen 
nyilatkozatom valóságtartalmának ellenőrzésére jogosult, erre vonatkozóan a 
támogatottól igazolásokat kérhet,  

-  hozzájárulok ahhoz, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetve 
azok szervei és a Magyar Államkincstár az általam közölt adatokat felhasználják,   

- elfogadja a Földművelésügyi Minisztérium vagy megbízottja, az Állami Számvevős zék 
és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal illetőleg a jogszabályban meghatározott egyéb 
szervek ellenőrzési jogosultságát. Az ellenőrzések lefolytatására az államháztartásról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 100. § (2) bekezdésében foglalt időpontig  
kerülhet sor.  

- tudomásul veszi, hogy – a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló 
rendelkezések értelmében – a megkötendő szerződés lényeges tartalmára 
vonatkozóan a tájékoztatást üzleti titokra hivatkozással nem tagadhatja meg továbbá 
vállalja, hogy a jelen pontban foglalt követelményeket a szerződés teljesítésébe 
bevonni kívánt valamennyi alvállalkozóval szemben is érvényesíti  

- a támogatást kérő ellen nincs folyamatban végrehajtási eljárás,  

- a támogatást kérő a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak megfelel (amennyiben 
foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében Magyarországon munkavállalót 

foglalkoztat), 

- az adott program támogatással fedezett költségeivel kapcsolatban ÁFA 
visszaigénylési jogot  

 

érvényesítünk / nem érvényesítünk (aláhúzással kérjük jelölni). 
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Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződésben megjelölt cél 
(…………………………………………………………..) megvalósítására 201… évben költségvetési, vagy 

önkormányzati támogatásban nem részesülünk. 

 

VAGY: 

 

201….. évben ……………………….. jogcímen …………………………….Ft összegű támogatásban a 
költségvetésből / a …………………………..-i önkormányzattól. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban fogalt adatok, 
dokumentációk, valamint információk a valóságnak megfelelőek. 

Hozzájárulok, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a főbb adataimat az Agrármarketing 

Centrum honlapján nyilvánosságra hozzák. 

Tudomásul veszem, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban, 

illetve a pályázatban meghatározott ellenőrzését az Agrármarketing Centrum végzi. 

Kijelentem, hogy a támogatás – jegybanki alapkamat kétszeresével növelt – teljes, illetve fel 
nem használt összegére az Agrármarketing Centrum részére azonnali beszedési megbízásra 

vonatkozó felhatalmazó levelet adok jogosulatlan igénybevétel esetén. 

Kijelentem, hogy a pályázati kiírásban szereplő feltételeket és követelményeket elfogadom 

és tudomásul veszem. 

 

……………, 201…. …………………..     cégszerű aláírás 
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       V. sz. melléklet 

 
Nyilatkozat 

 
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról  
 
A Pályázó neve: 
 
Természetes személy lakcíme: 
Születési helye, ideje:  
 
Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 

Képviselőjének neve: 
 

 
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 
 
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség (a választ kérjük aláhúzással jelölni) 

  1. nem áll fenn vagy  
2. fennáll az …pont alapján 

          
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség (a választ kérjük aláhúzással jelölni) 

  1. nem áll fenn vagy  
2. fennáll az …pont alapján 

 
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
 

 
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.  
 
Kelt: 
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VI. sz. melléklet 

 
 

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)  

3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján 

 

Nyilatkozattevő: 

Név    ………………………………………………………………………. 

Székhely   ………………………………………………………………………. 

Cégjegyzékszám  ………………………………………………………………………. 

Adószám   ………………………………………………………………………. 

Képviseletében eljár  ………………………………………………………………………. 

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján az 
Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az átláthatóság 
ellenőrzése céljából jogosult az átláthatósággal kapcsolatos, Áht. 55. § -ában meghatározott 
adatokat kezelni.  

Az Áht. 55. § - ában meghatározott adatok kezelése érdekében – az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50. § (1a) pontjában 
foglaltakra is tekintettel – nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot teszi.  

 

Alulírott ……………. , mint a ……………….(nyilatkozatot tevő szervezet) képviseletére jogosult 
az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi  

 

átláthatósági nyilatkozatot 

 

teszem. (A nyilatkozat I., II. és III. részből áll. Minden nyilatkozatot tevő szervezetnek csak a 
rá vonatkozó, azaz vagy az I., vagy a II. vagy a III. részt kell kitölteni.) 

 

I. 

 

TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETEK  
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Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) 
bekezdés 1. pont a) alpont szerint az általam képviselt szervezet (a megfelelő aláhúzandó): 

- az állam,  
- költségvetési szerv,  

- köztestület,  
- helyi önkormányzat,  

- nemzetiségi önkormányzat,  
- társulás,  
- egyházi jogi személy,  
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-

külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,  
- nemzetközi szervezet,  
- külföldi állam,  
- külföldi helyhatóság,  
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv, 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: 
……………………..(az állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan 

működő részvénytársaság. 

II. 

 

AZ I. PONT ALÁ NEM TARTOZÓ JOGI SZEMÉLYEK VAGY  

JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ  

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK 

 

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) 
bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő 
feltételeknek: 

 

II/1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges 

tulajdonosa3megismerhető. 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 

3 A tényleges tulajdonos fogalma a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2007.évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint. 
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Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról: 
 

Név Lakcím 

Adószám/ 

adóazonosító 
jel 

Tulajdoni 
hányad 

Befolyás és 

szavazati jog 
mértéke 

          

          

          
 

II/2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel 
rendelkezik: 

 
- az Európai Unió valamely tagállama:  

o Magyarország 
o egyéb: …………………………, vagy  

 
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: 

………………., vagy 
 

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: 
…………………..., vagy 

 
- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről 

szóló egyezménye van: ………………….. 
(a megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot 
megnevezni) 

 
II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak4. 
 

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről: 
 

Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem 
ellenőrzött külföldi társaság; 

 
vagy 

 
Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A 
megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem 
magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi 
társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak 

minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)  
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Az általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 

1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek 
figyelembe vételével  

 
nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak 
 

vagy 

 

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó) 

 

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet külföldi személy, 
illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban 

együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió 
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel 

Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, 
nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az 

alábbiak szerint:  

 

Adóév 
Gazdálkodó szervezet 

neve, székhelye 

A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt 

vállalkozási által együttesen saját eszközzel és 
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal 

végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi 

tevékenységéből származó bevételének aránya az 
összes bevételhez képest 

      

      

 

II/4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 
25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a II/1., II/2. és II/3. pont szerinti 
feltételek fennállnak. 

 
Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 

25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet megjelölése (név, székhely)  

(Ezen pontban a gazdálkodó szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell 
nyilatkozni. Minden olyan szervezet esetében, amely akárcsak közvetve, de több, mint 

25%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással bír, függetlenül attól, hogy a 

tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni kell.) 
1. …………………………………… 

2. …………………………………… 
3. …………………………………… 
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Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy 

közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró 
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

átláthatóságáról  
 

II/4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten 
több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, 
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosai 
(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):  

 
 Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról: 
 

Név Lakcím 

Adószám/ 

adóazonosító 
jel 

Tulajdoni 
hányad 

Befolyás és 
szavazati jog 

mértéke 

          

          

          

 
II/4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten 

több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, 
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek adóilletékessége (több 
érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget 
megjelölni): 
 

- az Európai Unió valamely tagállama:  
o Magyarország 

o egyéb: …………………………, vagy  
 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: 
………………., vagy 

 
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: 

…………………..., vagy 
 

- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről 
szóló egyezménye van: ………………….. 

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot 
megnevezni) 

 

II/4.3. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten 
több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, 
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek ellenőrzött külföldi 
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társasági minősítése (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként 
szükséges megjelölni): 

 
Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.  

 
vagy 

 
Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a 
nyilatkozattevő által képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 
25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű, 
úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért 
szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész 
kitöltése.  
 

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten 
több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi 

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági 
adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában 

meghatározott feltételek figyelembe vételével  
 

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak 

 
vagy 

 

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó.) 
 

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy 

közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal 
bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a 
továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai 

Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel 
Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, 

nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében,, az 
alábbiak szerint:  
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Adóév 

Az általam képviselt 

gazdálkodó szervezetben 
közvetlenül vagy 

közvetetten több mint 25%-
os tulajdonnal, befolyással 

vagy szavazati joggal bíró 
jogi személy, jogi 

személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó 

szervezet 

A külföldi társaság és adott államban lévő 
kapcsolt vállalkozási által együttesen saját 

eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 

mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint 
kereskedelmi tevékenységéből származó 

bevételének aránya az összes bevételhez képest 

      

      

 
 

III. 
 

CIVIL SZERVEZETEK, VÍZITÁRSULATOK 
 

Az általam képviselt szervezet (a megfelelő aláhúzandó) 
 

- civil szervezet vagy 
- vízitársulat 

 
átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpont  szerint az 

általam képviselt szervezet 
 

III/1. vezető tisztségviselői megismerhetők.  

 
 az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői: 

 
 

 
 

 
 

 
III/2. az általam képviselt szervezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható 

szervezetben nem rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel, 
 

Az általam képviselt szervezet, valamint a ca) pont szerinti vezető tisztségviselői az 
alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel: 

 

 
 
 

Vezető tisztségviselő Adószám/adóazonosító 
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Vezető 

tisztségviselő Szervezet neve Adószám Részesedés mértéke 

        

        

        

 
 

Ezek a szervezet(ek) átlátható(ak), azaz:  
 

- III./2.1. tulajdonosi szerkezetük, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges 

tulajdonosuk megismerhető, amelyről az alábbiak szerint nyilatkozom (több érintett 
gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):  

 
 

 
 

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról: 
 

Név Lakcím 
Adószám/ 

adóazonosító jel 

Tulajdoni 

hányad 

Befolyás és 
szavazati jog 

mértéke 

          

          

          

 
- III/2.2. Ezen szervezet(ek) adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szervezet 

esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni): 
 

- az Európai Unió valamely tagállama:  
o Magyarország 

o egyéb: …………………………, vagy  
 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: 
………………., vagy 

 
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: 

…………………..., vagy 
 

- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van: ………………….. 

(a megfelelőt kérjük aláhúzni, illetve amennyiben nem Magyarország, 

kérjük az országot megnevezni) 
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- III/2.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett 
gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni): 

 
Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi 

társaság. 
 

vagy 
 
Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzandó. 
Amennyiben a szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül 
annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért 
szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos 
következő rész kitöltése.) 
 
Ezen szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 

LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe 
vételével  

 
nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak 
 

vagy 

 

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő 
aláhúzandó.) 

 

Amennyiben ezen szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés 

helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi 
társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az 

OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel 
Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás 

elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét 
tekintetében, az alábbiak szerint:  

 

 

Adóév 
A szervezet 

megnevezése 

A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt 

vállalkozási által együttesen saját eszközzel és 
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal 

végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi 

tevékenységéből származó bevételének aránya az 
összes bevételhez képest 
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- III/2.4. Ezen szervezetben (azaz azon szervezetben, amelyben az általam képviselt 
szervezetnek, valamint annak vezető tisztségviselőinek 25 % - ot meghaladó 

részesedéssel rendelkeznek) közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os 
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdálkodó szervezet átlátható, azaz:  
 

Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy 
közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal 
rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat 
vagy ezekre vezető tisztségviselői 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek: 
 
 
 
 
 

 

Gazdálkodó 
szervezet neve 

Adószám 
Részesedés 
mértéke % - 

ban 
Adóilletősége 

Tényleges 
tulajdonos(ok) 

Tényleges 
tulajdonosok 

adószáma  

            

            

            

 
 
 

Adóév 
Gazdálkodó szervezet 

neve, székhelye 

A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt 
vállalkozási által együttesen saját eszközzel és 

munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal 
végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 

szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi 
tevékenységéből származó bevételének aránya az 

összes bevételhez képest 

      

      

      

 
III./3. az állam, amelyben az általam képviselt szervezet székhelye van:  

 
- az Európai Unió valamely tagállama:  

o Magyarország 
o egyéb: …………………………, vagy  

 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ……………, vagy  
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- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: …………., vagy  
 

- olyan tagállam vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van: ………………. 

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot 
megnevezni.) 

 
 

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön 
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a 
szervezet képviseletére (és cégjegyzésére). 
 
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, 
amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül. 
 

Nyilatkozom, hogy amennyiben a nyilatkozatban foglalt adatokban változás áll be, azt az 
Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felé haladéktalanul, de 

legkésőbb az esedékes számla benyújtásával egyidejűleg bejelentem. 
 

 
Kelt. …………………….. 

 
 

 
……………………….. 

Cégszerű aláírás 


