
1. sz. melléklet 

Online pályázati adatlap adattartalma 

Az Országos Vadgazdálkodási Alap 2020/2021. vadászati évre kiírt pályázati felhívására 

benyújtható pályázataihoz 

 

1. Pályázó adatai 

1.1. Vadászatra jogosult neve 

1.2. Vadászterület kódszáma 

1.3. Címe 

1.4. Képviselője 

1.5. Bírósági nyilvántartási száma/cégjegyzékszáma 

1.6. Adószáma 

1.7. Bankszámlaszáma 

 

2. Pályázatra vonatkozó adatok 

2.1. Pályázat címe: 

2.2. Pályázott célterület 

2.3. Pályázott támogatás nettó összege 

2.4. Vállalt önerő összege 

2.5. Teljes elszámolható összeg 

2.6. Pályázatért felelős személy neve 

2.7. Pályázatért felelős személy telefonszáma 

2.8. Pályázatért felelős személy e-mail címe 

2.9. Mellékletek felsorolása 

 

3. Munkaterv 

3.1. A megpályázott célterület jelentősége a vadászterület szempontjából (legfeljebb 1000 

karakter hosszban kifejtve) 

3.2. A tervezett tevékenységek, fejlesztések ismertetése, kivitelezésének terve, ütemezése, 

lokalizációja (ha releváns) (legfeljebb 1000 karakter hosszban kifejtve) 

3.3. Elérni kívánt cél, várható hatások (legfeljebb 1000 karakter hosszban kifejtve) 

 

4. Költségterv 

4.1. Költségelemek megnevezése 

4.2. Költségelemek kifejtése, összetevői 

4.3. Hozzájuk fűződő nettó költség forintban 

 

5. Nyilatkozatok 

A Pályázó büntetőjogi felelősségének tudatában nyilatkozik a következőkről: 

5.1. a pályázó szervezet a területileg illetékes vadászati hatóság által nyilvántartásba vett, 

önálló kódszámmal rendelkező vadászatra jogosult 

5.2. a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtásának időpontjában harmadik személy 

irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatás céljának megvalósítását 

meghiúsíthatja, nem áll fenn 



5.3. a pályázó szervezettel szemben jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, 

felszámolás, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a 

megszüntetésre irányuló jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban 

5.4. a pályázó szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 

továbbiakban: Áht.) 50.§-ában foglaltak szerint 

5.4.1. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek 

5.4.2. átlátható szervezetnek minősül 

5.5. a pályázó szervezet rendelkezik a támogtásban részesítendő tevékenység végzéséhez 

szükséges, vagy azzal összefüggő jogerős hatósági engedélyekkel, vagy ennek 

hiányában a hatóság igazolásával az engedélyezési eljárás megindulásáról 

5.6. a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és 

hitelesek 

5.7. a pályázat benyújtásával egyben elfogadja a pályázati felhívásban megfogalmazott 

feltételeket 

5.8. ha a fenti adatokban vagy nyilatkozataiban változás következik be, azt haladéktalanul 

jelzi a Támogató felé 

5.9. a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtásának időpontjában az Áht. 50. § (4) 

bekezdése szerinti köztartozása nincs 

5.10. a pályázat tulajdonjogot és egyéb más jogosultságot nem sért, és megfelel a 

tárgyi támogatásra általában és a pályázat tárgyára konkrétan vonatkozó 

jogszabályoknak 

5.11. haladéktalanul bejelenti, ha a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási 

szerződés lejártáig az arra jogosult szervezet/személy a pályázó szervezet 

megszűnésére/megszüntetésére irányuló eljárást kezdeményez, továbbá, ha a pályázó 

szervezetnek lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása keletkezik 

5.12. tudomásul veszi, hogy az Áht. 50. § (4) bekezdés alapján a lejárt esedékességű, 

meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig támogatás nem illet 

meg, az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre, illetve visszatartásra kerül, 

de ettől függetlenül az támogatási szerződésben szereplő programot határidőre 

teljesíteni és elszámolni köteles vagyok 

5.13. hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat benyújtását követően a pályázatban foglaltak 

előzetes - helyszíni és dokumentumok alapján történő - ellenőrzés keretében, illetőleg 

a pályázat kedvező elbírálása esetén a pályázatban, illetve a támogatási szerződésben 

foglaltak megvalósításának szakszerűségét, szabályszerűségét, a támogatás 

rendeltetésszerű felhasználását az Országos Magyar Vadászkamara, valamint 

megbízottjai a beszámoló elfogadását követő 8. év végéig nyilvántartás, valamint a 

projekt keretében keletkezett dokumentumok alapján és/vagy helyszínen ellenőrizzék 

(ennek érdekében a cégszerűen aláírt pályázati adatlap és a pályázathoz mellékelt 

dokumentumok egy eredeti példányát a pályázó szervezet köteles a fenti időszak végéig 

megőrizni). 


