
Az általános nyilatkozat eredeti példányát a támogatói okirat kibocsátását/támogatási szerződés megkötését megelőzően a kérelmezőnek, illetve pályázónak
postáznia kell a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. postafiók címére (Postacím: 1253 Bp. Pf.: 36).

Általános nyilatkozat

1. Pályázó megjelölése

Neve: Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság
Székhely címe: Magyarország, 1088 Budapest, Múzeum körút, 6-8. 1/156. (Budapest)
Adószám: 19637028-1-42
Képviselő neve*: Dr. Pandula Attila Rudolf
Pályázat azonosítója: NEAO-KP-1-2021/1-000676
Pályázat címe: MHGT működési pályázat

*amennyiben a nyilatkozatot meghatalmazott képviselő írja alá, kérjük, hogy a meghatalmazott teljes nevét (az aláírási címpéldány
szerint) olvashatóan is tüntessék fel az aláírás alatt.

2. Alulírott Dr. Pandula Attila Rudolf, mint az 1. pontban megjelölt Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (a továbbiakban
Pályázó) képviselője, kijelentem, hogy a(z) Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának

 című pályázati kiírásra (amegvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2021.
továbbiakban: Kiírás) a Pályázó nevében pályázatot nyújtok be, amelyet a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerben (NIR)
beadott pályázati adatlap tartalmaz.

3. Kijelentem, hogy:
a pályázati adatlapon feltüntetett adatok teljes körűek, valódiak és hitelesek, és az abban tett nyilatkozatok a
valóságnak megfelelnek. Egyúttal kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázati adatlapon feltüntetett adatokban
bekövetkezett változásról haladéktalanul tájékoztatom a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-t,
a NIR-ben szereplő adataim mindenben megegyeznek az OBH Civil Szervezetek Névjegyzékében megtalálható
adatokkal (link: http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses),
a Kiírást, a Pályázati Útmutatót, az Adatvédelmi tájékoztatót, az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban:
ÁSZF) és a vonatkozó jogszabályokat megismertem, tudomásul vettem, az abban foglalt feltételeket magamra, illetve
az általam képviselt szervezetre nézve kötelezőnek ismerem el, illetve kijelentem, hogy az abban foglalt feltételeknek
és kikötéseknek az általam képviselt szervezet megfelel, és biztosítom, hogy a támogatási jogviszony fennállásának
teljes időtartama alatt megfeleljen, a Kiírásban és a Pályázati Útmutatóban és az ÁSZF-ben előírt bejelentési,
tájékoztatási, nyilatkozattételi, adatszolgáltatási, ellenőrzés-tűrési és egyéb kötelezettségeknek eleget teszek,
az általam képviselt Pályázóval szemben a vonatkozó jogszabályokban, a Kiírásban, a Pályázati útmutatóban és az
ÁSZF-ben foglalt kizáró ok nem áll fenn,
a pályázati adatlaphoz csatolt okiratok másolatai az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek, és a Pályázó
székhelyén / telephelyén rendelkezésre állnak,
a pályázat benyújtásához és a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges felhatalmazással rendelkezem, és más,
harmadik személynek nincs olyan jogosultsága, amely az általam képviselt Pályázó részéről megakadályozná vagy
bármiben korlátozná a pályázat megvalósítását, valamint az abban, a Pályázati Útmutatóban és a jogszabályokban
foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Kelt: Budapest, 2020.11.10. .....................................................................
pályázó képviselőjének aláírása

(pecsét helye)


