
Iktatószám: 

JOGUTÓDLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA / KÖTELEZETTSÉG ÁTVÁLLALÁSA / 
SZERZŐDÉSÁTRUHÁZÁS JÓVÁHAGYÁSA IRÁNTI KÉRELEM 

1. KÉRELMEZŐ ADATAI

Név: 

Cím: 

Adószám: 

Képviselő neve: 

2. KÉRELEM JOGCÍME

Jogutódlás 

átalakulás 

egyesülés 

szétválás 

öröklés 

Kötelezettség átvállalása / szerződésátruházás 

3. JOGELŐD / PROJEKTÁTADÓ ADATAI

Szálláshely‐szolgáltató neve: 

Szálláshely‐szolgáltató címe: 

Adószám: 

Cégjegyzék/nyilvántartásba 
vételi szám: 

Képviselő neve: 

Bankszámlaszám: 

NTAK regisztrációs szám: 

Kapcsolattartó adatai 

Név: 

Cím: 

Telefonszám: 

E‐mail: 



4. JOGUTÓD / PROJEKTÁTVEVŐ ADATAI

Szálláshely‐szolgáltató neve: 

Szálláshely‐szolgáltató címe: 

Adószám: 

Cégjegyzékszám/nyilvántartásba 
vételi szám: 

Képviselő neve: 

Bankszámlaszám: 

NTAK regisztrációs szám: 

Kapcsolattartó adatai 

Név: 

Cím: 

Telefonszám: 

E‐mail: 

5. PÁLYÁZAT / PROJEKT ADATAI

Pályázati konstrukció neve: 
Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció − 

magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése –  
TFC‐M‐1.1.2 ‐2020 

Pályázat azonosítója: 

Szálláshely neve: 

Szálláshely címe: 

Szálláshely tulajdoni viszonyai: 
A  szálláshely  üzemeltetője  az  ingatlan  egyedüli  tulajdonosa  / 
ingatlan egy részének tulajdonosa / nem az ingatlan tulajdonosa. 

Támogatói Okirat közlésének 
napja: 

Projekt megvalósításának 
kezdete: 

Projekt fizikai befejezése 
határideje: 

Záró beszámoló benyújtásának 
határideje: 

Projekt elszámolható 
összköltsége: 

Támogatás (előleg) folyósítása 
megtörtént: 

IGEN/NEM 



6. TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG ADATAI

Önállóan támogatható 
tevékenységek  

Meglévő szálláshelyek külső és belső 
megjelenésének, belsőépítészeti 

arculatának, minőségének fejlesztésére, a 
szálláshelyek szobáinak és kapcsolódó 
helyiségeinek átalakítására, felújítására 

irányuló tevékenységek. 

IGEN/NEM 

Szálláshely szolgáltatáshoz közvetlenül 
kapcsolódó eszközök beszerzése. 

IGEN/NEM 

Önállóan nem támogatható 
tevékenységek 

Akadálymentesítés.  IGEN/NEM 

A fejlesztéssel érintett épületek 
energiahatékony működését javító 

megújuló energia rendszerek telepítése. 
IGEN/NEM 

Kültéri beruházások  IGEN/NEM 

7. NYILATKOZAT A TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉNEK (ELŐLEG) FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A PROJEKT
STÁTUSZÁRÓL

A támogatási összeg (előleg) rendelkezésre áll. 

Kijelentem, hogy a támogatási  jogviszony keretében a Jogelőd / Projektátadó részére előlegként 
biztosított támogatás (előleg) teljes egésze rendelkezésre áll.  

A  támogatási  összeg  (előleg)  nem  áll  rendelkezésre  /  egy 
része rendelkezésre áll. 

Kijelentem, hogy a Jogelőd / Projektátadó részére támogatásként biztosított előleg és az általa a 
projekt  megvalósítására  fordított  és  dokumentumokkal  igazolható  költségek  különbözetének 
megfelelő  összeg  a  –  jogutódlás  esetén:  a  Jogutódnál;  kötelezettség  átvállalása,  illetve 
szerződésátruházás esetén: a Projektátadónál  rendelkezésre áll.   Kijelentem, hogy a  támogatási 
jogviszony  keretében  Jogelőd  /  Projektátadó  részére  támogatásként  (előlegként)  biztosított 
támogatás  összegéből  a  Jogutód  /  Projektátadó  által  a  projekt  megvalósítására  a  jogutódlás 
időpontjáig,  illetve  a  szerződés  átruházásáról  szóló megállapodás megkötéséig  felhasznált,  az 
alábbiakban  meghatározott  összeg  elszámolhatóságához  szükséges  iratok  és  dokumentumok 
rendelkezésre állnak.  

Projekt állása: megvalósítás alatt/projekt fizikai befejezése/záró beszámoló benyújtva/jóváhagyva 

Jogelőd/Projektátadó által felhasznált (előleg) összege: 

Jogutód/Projektátvevő rendelkezésére álló (előleg) 
összege: 

A Jogelőd/Projektátadó által megvalósított projekttevékenység rövid leírása 
(megvalósított tevékenység(ek), megvásárolt eszközök és annak költségei) 



8. CSATOLT DOKUMENTUMOK

Jogutód / Projektátvevő alapító / létesítő / nyilvántartásba 
vételt igazoló okirat 

Jogutód / Projektátvevő aláírásminta  

Halotti anyakönyvi kivonat másolata 

Hagyatékátadó végzés másolata 

Jogutódlást igazoló dokumentum (szerződés) másolata  

Tulajdoni lap másolat 

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 

Működési engedély másolata – a jegyző által kiállított, a szálláshely‐             

 
szolgáltatási  tevékenységet  folytatókról vezetett nyilvántartásba  történő 
bejegyzését igazoló dokumentum másolata 

Átláthatósági nyilatkozat 

De minimis nyilatkozat 

Jogutód bankszámla igazolás / kivonat  

NTAK regisztráció igazolás 

9. NYILATKOZAT

Kérem a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.‐t (a továbbiakban: Támogató), hogy hagyja 
jóvá a Jogutód / Projektátvevő a támogatási jogviszonyba Kedvezményezettként történő belépését / 
a támogatott tevékenység és a támogatási jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek összessége 
(szerződés) átruházását.  
Kérem a Támogatót, hogy hagyja jóvá a támogatással érintett, szálláshely‐szolgáltatási célra 
szolgáló ingatlan elidegenítését / bérbeadását / használatba adását/ megterhelését.  

  

Kijelentem,  hogy  jelen  Kérelemben  és  az  általam  benyújtott  mellékletekben  foglalt  adatok  a 
valóságnak megfelelnek. 
Kijelentem, hogy jelen Nyilatkozat megtételére megfelelő felhatalmazással rendelkezem, továbbá e 
nyilatkozat aláírása nem eredményezi más egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését. 

Kelt:

Projektátadó aláírása 

Kelt: 

Jogutód/Projektátvevő aláírása 



A  Projektátvevő  képviseletében  eljárva  a  jelen  Kérelemben  megjelölt  támogatási  igény 
vonatkozásában, a megvalósítani kívánt projekthez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem.  

1. Kijelentem,  hogy  a  támogatási  igény  dokumentációjában,  továbbá  jelen  Nyilatkozat  mellékleteként

benyújtásra kerülő dokumentumokban szereplő adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, hitelesek

és  a  valóságnak  megfelelnek.  Vállalom  a  valótlan  adatok  közlésével  járó  valamennyi  hátrányos

jogkövetkezményt.

2. Kijelentem,  hogy  a  vonatkozó  jogszabályokban  előírt  bejelentési,  tájékoztatási,  nyilatkozattételi,

adatszolgáltatási, ellenőrzéstűrési és egyéb kötelezettségeknek eleget teszek.

3. Kijelentem, hogy a Nyilatkozatban megemlített,  illetve ahhoz mellékelt dokumentummásolatok az eredeti

példányokkal  mindenben  megegyeznek,  és  a  támogatást  igénylő  szervezet  székhelyén  /  telephelyén

rendelkezésre állnak.

4. Kijelentem, hogy  az  általam  képviselt  szervezet  alapító  (létesítő) okirata,  illetve  külön  jogszabály  szerinti,

nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a támogatást igénylő szervezet képviseletére (és

cégjegyzésére).

5. Nyilatkozom, hogy jelen támogatási igény tárgyában további támogatási igényt más forrásra nem nyújtottam

be.

6. Nyilatkozom, hogy a támogatási igényemet a Jogelőd / Projektátadó részére kiállított Támogatói Okiratban és

annak elválaszthatatlan mellékleteiben (a továbbiakban együtt: Okirat) foglaltak szerint, az abban megállapított

támogatás mellett fenntartom.

7. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet(nek):

a) nem áll adósságrendezési eljárás alatt,

b) nem  áll  jogerős  végzéssel  elrendelt  végelszámolás,  felszámolás  alatt,  ellene  jogerős  végzéssel

elrendelt  csődeljárás  vagy  egyéb,  a megszüntetésére  irányuló,  jogszabályban meghatározott  eljárás

nincs folyamatban, külföldi Kedvezményezett esetén az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (7) pontja alapján – ha jogszabály

másként nem rendelkezik – a megszüntetésre  irányuló eljárás a Kedvezményezett személyes  jogának

szabályai alapján értelmezendő,

c) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. §‐ában és

50. §‐ában  meghatározott  követelményeknek,  valamint  a  közpénzekből  nyújtott  támogatások

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben meghatározott követelményeknek,

d) megfelel az Áht. és az Ávr. előírásai szerint a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak,

e) nem  áll  fenn  harmadik  személy  irányában  olyan  kötelezettsége,  amely  a  Támogatás  céljának

megvalósulását meghiúsíthatja,

f) a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyeket − amennyiben a támogato  tevékenység hatósági

engedélyköteles − a támogato  tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval együ  megküldi

a Támogatónak,

g) nincs lejárt adó‐, vagy adók módjára behajtandó köztartozása,

h) a nemzeti  vagyonról  szóló 2011. évi CXCVI.  törvény  (a  továbbiakban: Nvtv.) 3. §  (1) bekezdés 1.

pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül,

i) a  szerződés  megkötését  megelőző  egy  éven  belül  az  államháztartás  alrendszereiből  juttatott

támogatással  összefüggésben  kötelezettségének  maradéktalanul  eleget  tett,  továbbá  az  ilyen

támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs,

j) nem követ el, és nem engedélyez olyan cselekményt, amely a mindenkor hatályos, közélet tisztaságára

vonatkozó  jogszabályok megsértését  eredményezné,  továbbá  amennyiben  az  Okirat  kibocsátására,

illetve  az  abban  foglaltak  teljesítésre  vonatkozóan  a  korrupció  bármely  formájáról  vagy  annak

kísérletéről  tudomást  szerez,  illetve  amennyiben  a  korrupció  gyanúja  felmerül,  köteles  azonnal

értesíteni az igazságszolgáltatási szerveket a Támogató egyidejű tájékoztatása mellett.

10. JOGUTÓD / PROJEKTÁTVEVŐ NYILATKOZATA



8. Kijelentem, hogy nincsen hitelintézettel és/vagy pénzügyi vállalkozással  szemben hatvan napnál  régebben

lejárt tartozásom.

9. Kijelentem,  hogy  bankszámlám  vagy  bármely,  a  tulajdonomban  álló  vagyontárgy  vonatkozásában  nem

rendeltek el büntetőeljárásban zár alá vételt.

10. Kijelentem,  hogy  korábban  költségvetési  vagy  uniós  forrásból  származó  támogatás  jogosulatlan

igénybevételével járó bűncselekményt nem követtem el, illetve nem állok ilyen bűncselekmény miatt a büntetett

előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt.

11. Nyilatkozom, hogy ÁFA levonási joggal (megfelelő rész X‐szel jelölendő)

nem rendelkezem 

 rendelkezem 

12. Nyilatkozom, hogy az ÁFA levonási jogosultságomban bekövetkezett változásokat haladéktalanul bejelentem

a Támogató részére.

13. Nyilatkozom, hogy amennyiben a támogatás a támogatási igényben megjelölt tevékenységgel kapcsolatban

felmerült költségek ÁFA tartalmára bármekkora összegben fedezetet biztosított, akkor a támogatás felhasználása

során felmerült költségeit ÁFA kategóriánként és tevékenységenként tételesen elkülönítem, és amennyiben  a

támogatásból  finanszírozott ÁFA  tartalom  visszaigénylésére utólag megnyílik  a  lehetőség  (akár  a  jogszabályi

környezet, akár arányosítás esetén az arányosítási arányszám, akár egyéb tényezők változása miatt), akkor ezzel

a  visszaigénylési  lehetőségével  élek,  és  a  szerződés  érvényességi  időtartamán belül  az  ily módon  számomra

megtérülő ÁFA összegét a Támogató részére visszafizetem.

14. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezettel szemben egyéb, támogathatóságot kizáró, a vonatkozó

jogszabályokban foglalt kizáró ok nem áll fenn.

15. Vállalom,  hogy  amennyiben  a  támogatást megalapozó  körülményeimben  változás  következik  be,  azt  a

Támogatónak haladéktalanul, de  legkésőbb nyolc napon belül bejelentem, továbbá a támogatási  igényben és

mellékleteiben szereplő adatokban bekövetkező változásokról a Támogatót értesítem.

16. Nyilatkozom, hogy az Ávr. 97. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségemet teljesítem, amennyiben

a 96. § a), c), d), f) h) vagy i) pontjaiban meghatározott bármely körülmény bekövetkezik. Tudomásul veszem,

hogy azt a tudomásomra  jutástól számított nyolc napon belül köteles vagyok  írásban bejelenteni a Támogató

részére.

17. Kijelentem, hogy a Támogató és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kezelt támogatási igényekhez és

projektekhez  kapcsolódóan  kiadott,  a  kisfaludyprogram.hu  weboldalon  található,  mindekor  hatályos

Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) tartalmát megismertem. Hozzájárulok az e

Nyilatkozatban, illetve a pályázattal (támogatással), a támogatási jogviszony létesítése és fenntartása érdekében,

illetve  annak  során  benyújtott  valamennyi  jognyilatkozatban  és  dokumentumban  megadott,  valamint  a

támogatási  jogviszonnyal  kapcsolatos  adataim  Adatkezelő  általi  kezeléséhez  az Adatvédelmi  Tájékoztatóban

foglaltak szerint.

18. Hozzájárulok,  hogy  az  Adatkezelő  az  Adatkezelési  Tájékoztatóban megjelölt  személyes  és  elérhetőségi

adataimat a  támogatásokat érintő  (különösen annak biztosításával,  felhasználásával, beszámoló  teljesítésével

kapcsolatos) információk gyűjtése céljából, a támogatott projekt előrehaladása érdekében kezelje.

19. Hozzájárulok,  hogy  a  jelen  támogatással  érintett  adataimhoz  a  Támogató,  a Magyar  Államkincstár  által

működtetett monitoring rendszerben az általam képviselt szervezet nyilvántartott adataihoz az állami támogatás

utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az állami adóhatóság, a csekély

összegű  támogatások  nyilvántartásában  érintett  szervek,  a  Magyar  Turisztikai  Ügynökség  Zrt.,  valamint

jogszabályban, útmutatóban, a Támogatói Okiratban, illetve az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott más

jogosultak hozzáférjenek.

20. Tudomásul  veszem, hogy  a Kedvezményezett neve,  a  támogatás  célja, összege,  a megvalósítás helye  az

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban

Info tv.) szabályozott módon nyilvánosságra hozható.

21. Kijelentem, hogy a jelen kérelem tárgyát képező támogatásra vonatkozó, valamint a Jogelőd (Projektátadó)

és a Támogató között fennálló támogatási jogviszonyt érintő hatályos jogszabályi rendelkezéseket, továbbá az

Okiratban foglalt valamennyi feltételt megismertem.



22. Kijelentem,  hogy megfelelek,  valamint  az  általam  átvenni  kívánt  – már megvalósult  –  projekt,  illetve  a

megvalósítandó  támogatási  tevékenység  megfelel  a  támogatás  igénybevételének  feltételeit  meghatározó

jogszabályok és egyéb a támogatási jogviszonyra irányadó dokumentumok előírásainak.

23. Tudomásul  veszem,  hogy  a  Kedvezményezett  csere  és  a  Projektátvétel,  azaz  Támogató  és  a  Jogutód  /

Projektátvevő közötti  támogatási  jogviszony  létrejöttének  időpontja az a nap, amikor a Támogató a  Jogutód

Kedvezményezett  nevére  szóló  Okiratot  a  Jogutóddal  közölte,  illetve  a  kötelezettség  átvállalásról  /

szerződésátruházásáról szóló szerződés Támogatóval történő közlésének napja (a továbbiakban: Projektátvétel

napja).

24. Tudomásul veszem, hogy a Jogutódot / Projektátvevőt a Projekt átvétel napját követően megilletik mindazon

jogok és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a Jogelődöt / Projektátadót a támogatási jogviszony alapján

megillették és  terhelték. Ennek megfelelően  kötelezettséget  vállalok a  Jogelőddel  / Projektátadóval  létrejött

támogatási  jogviszony  alapján  fennálló,  a  támogatási  jogviszonyra  irányadó  –  különösen  az  Okiratban

meghatározott,  Jogelőd  /  Projektátadó  által  vállalt  és  Jogelődöt  /  Projektátadót  terhelő  kötelezettségek

teljesítéséért.

25. Tudomásul veszem, hogy a  Jogutód / Projektátvevő a beszámolási kötelezettség  teljesítése során köteles

mind a  Jogelődnél  / Projektátadónál  felmerült költségek, mind pedig az általa  felhasznált  támogatási összeg

(előleg)  elszámolására,  illetve  valamennyi  elszámolni  kívánt  számla,  bizonylat,  illetve  egyéb  –  különösen  a

beszámolási  kötelezettség  teljesítéséhez  kapcsolódó  ,  illetve  az  elszámolás  alátámasztására  szolgáló  –

dokumentum  benyújtására  azzal,  hogy  a  Projekt  átvételének  időpontjáig  kizárólag  a  Jogelőd  /  Projektátadó

részére kiállított, azt követően pedig kizárólag a  Jogutódnál  / Projektátvevőnél  felmerült költségek, valamint

kizárólag a nevére és címére szóló számlák, bizonylatok számolhatóak el. Tudomásul veszem továbbá, hogy a

Jogelődnél  /  Projektátadónál  felmerült  költségek  elszámolása  kizárólag  abban  az  esetben  lehetséges,  ha  a

dokumentumokon szereplő fizikai teljesítés dátuma korábbi, mint a Projekt átvételének időpontja.

26. Kijelentem,  hogy  a  támogatást  rendeltetésének megfelelően  használom  fel,  szerződésszegés,  valamint

jogosulatlan, továbbá nem rendeltetésének megfelelő  igénybevétel esetén mind az általam, mind a Jogelőd /

Projektátadó által  felhasznált összeget  visszafizetem, és  vállalom az egyéb  jogkövetkezményeket. Kijelentem

továbbá, hogy a Jogelőd / Projektátadó által a támogatási jogviszony keretében megvalósított tevékenységekért,

azok  elszámolhatóságáért,  valamint  a  beszámolási  kötelezettség  teljesítéséért  és  a  támogatott  tevékenység

fenntartásáért teljes felelősséget vállalok.

27. Kijelentem, hogy amennyiben a Támogató a szerződés átruházásához,  illetve az arról szóló megállapodás

megkötéséhez előzetes hozzájárulását megadja, vállalom a Megállapodás a szerződés átruházásáról elnevezésű

dokumentum aláírását, és az abban foglalt kötelezettségek teljesítését.

Dátum:     

Jogutód/Projektátvevő aláírása        

Tanú 1  Tanú 2 

neve:  neve: 

címe:  címe: 

aláírása:  aláírása: 



Döntés tartalma

Dátum:

A Jogutód/Projektátvevő a Kedvezményezettre vonatkozó feltételeknek nem felel meg.

A kötelező mellékletek csatolása megtörtént.

A Támogató a támogatással érintett, szálláshely szolgáltatási célra szolgáló ingatlan

elidegenítéséhez/bérbeadásához/használatba adásához/megterheléséhez az

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) sz.

Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102. § (1) bekezdése alapján, a Kérelemben

foglalt, ‐ a Projektátvevő által megtett kötelezettség átvállalásáról szóló ‐ nyilatkozatra

tekintettel az előzetes jóváhagyását megadja.

A Támogató a támogatással érintett, szálláshely szolgáltatási célra szolgáló ingatlan

elidegenítéséhez/bérbeadásához/használatba adásához/megterheléséhez szükséges

jóváhagyását nem adja meg.

A Támogató a támogatói jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek összességének

(szerződés) átruházásához az Ávr. 65/B.§ (2) bekezdése alapján és a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:208. § és 6:209. §

értelmében és a Kérelemben foglaltak szerint előzetesen hozzájárul. 

A Támogató a szerződésátruházásáról szóló megállapodás megkötéséhez nem járul

hozzá. 

Megállapítások

Suhajda-Molnár Anikó
vezérigazgató

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit 

Zrt.

11. TÁMOGATÓ DÖNTÉSE

Kérelem átvételének időpontja: 

A Jogutód/Projektátvevő a Kedvezményezettre vonatkozó feltételeknek megfelel.



GYAKORLATI ÚTMUTATÓ 

A JOGUTÓDLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA / KÖTELEZETTSÉG ÁTVÁLLALÁSA / SZERZŐDÉSÁTRUHÁZÁS 

JÓVÁHAGYÁSA IRÁNTI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ 

Kérjük, hogy a Kérelmet a Gyakorlati Útmutató elolvasását követően, hiánytalanul, nyomtatott 

nagy  betűkkel,  olvashatóan  töltse  ki, majd  (az  aláírási  joggal  rendelkező  személy)  aláírásával 

ellátva postai úton küldje el a Támogató alábbi címére: 

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. 

1037  Budapest, Bokor utca 23‐25. 

Kérjük, hogy  elküldés előtt ellenőrizze, hogy  az  adatok helyesek‐e,  illetve  azt, hogy minden hiánytalanul 

kitöltésre került‐e, valamint ügyeljen arra  is, hogy a dokumentumon szerepeljenek a szükséges aláírások. 

Jogutódlás esetén, amennyiben a Jogelőd már nem él, illetve a jogi személy nem létezik, a Jogelőd aláírása 

rovatot, kérjük, hagyja üresen.  

Iktatószám: Támogató tölti ki. Kérjük, hogy hagyja üresen. 

1‐4.  Kérelmező  adatai  /Kérelem  jogcíme/  Jogelőd  és  Jogutód  adatai  –  Kérjük,  az  adatokat  pontosan, 

hiánytalanul  töltse  ki. Amennyiben a  Jogutód még NTAK  regisztrációs  számmal nem  rendelkezik, az  arra 

vonatkozó adatokat egy később megtett nyilatkozatban pótolhatja azzal, hogy amíg az NTAK regisztráció nem 

történik meg, a Támogatói Okirat (a továbbiakban: Okirat) módosítása nem lehetséges.  

5. Pályázat / Projekt adatai – Kérjük az adatokat pontosan, hiánytalanul töltse ki. A „Szálláshely tulajdoni

viszonyai”,  illetve  a  „Támogatás  (előleg)  folyósítása  megtörtént”  sorokban  kérjük  aláhúzással  jelölje  a

Projektre vonatkozó tényeket.

6. Támogatott  tevékenység adatai – Kérjük aláhúzással  jelölje  a Pályázati adatlapon bejelölt, a hatályos

Okiratban szereplő, megvalósítani kívánt vagy megvalósított tevékenységeket.

7. Nyilatkozat a támogatás összegének (előleg) felhasználásáról és a Projekt státuszáról – Kérjük, hogy a

támogatási összeg felhasználására vonatkozó felső blokkban  jelölje X‐el, hogy az előleg teljes egésze vagy

annak csak egy része áll még rendelkezésre a Projekt további megvalósításához. Kérjük, pontosan  írja  le a

támogatási  összeg  (Kérelem  benyújtásáig)  felhasznált  és még  felhasználható  összegét.  Az  alsó  blokkban

röviden ismertesse a Projekt státuszát.

8. Csatolt  dokumentumok  –  Kérjük,  hogy  a  Kérelem  tartalmához  igazodóan mellékelje  az  alábbiakban

meghatározott dokumentumokat, és ebben a pontban X‐el jelölje, hogy mely dokumentumokat küldi meg a

Kérelemmel egy időben.

Amennyiben a hagyatéki eljárás a Kérelem benyújtásának időpontjában még nem zárult le, a hagyatéki végzés

később  is  megküldhető  a  Támogató  részére  azzal,  hogy  az  Okirat  kibocsátása  kizárólag  a  kötelezően

benyújtandó  dokumentumok  Támogatóhoz  történő  beérkezését  követően  történhet  meg.  A  hagyatéki

eljárás lezárásáig a Kérelmezőt a Támogató „vélelmezett örökösként” tartja számon.



9. Nyilatkozat – Kérjük, amennyiben a Kedvezményezett a szálláshely szolgáltatási tevékenységgel érintett

ingatlant el kívánja adni, illetve azt bérbe vagy más használatába kívánja adni, vagy meg szeretné terhelni,

azt ebben a blokkban, az erre vonatkozó szakasznál X‐el jelölje.

10. Jogutód / Projektátvevő Nyilatkozata ‐ A Jogutódnak / Projektátvevőnek nyilatkoznia kell a jogosultsági

feltételek megvizsgálhatósága érdekében, továbbá nyilatkozatban kell vállalnia a kötelezettségek teljesítését.

Kérjük, hogy a Nyilatkozatot a Jogutód (képviselője) írja alá. Kérjük, hogy a 11. pontban szereplő, ÁFA levonási

jogra vonatkozó tényeket a megfelelő helyen jelölje X‐el.

11. Támogató döntése – Kérjük, ezt a blokkot hagyja üresen, ezt a Támogató tölti ki.

Ha  a  Kérelem  kitöltésével  kapcsolatban  bármilyen  kérdése  merülne  fel,  keresse 

Ügyfélszolgálatunkat az alábbi elérhetőségeken: 

Telefonszám: 06‐1‐445‐2676 minden nap 0‐24 óra között 

E‐mail: ugyfelszolgalat@kisfaludyprogram.hu 

NTAK regisztráció igazolás

NTAK regisztráció igazolás

Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átvállalása/szerződésátruházás 

jóváhagyása iránti kérelem és mellékletei

Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átvállalása/szerződésátruházás 

jóváhagyása iránti kérelem
Átláthatósági Nyilatkozat

De minimis nyilatkozat

Működési engedély másolata – a jegyző által kiállított, a szálláshely‐szolgáltatási 
tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásba történő bejegyzését igazoló 

dokumentum másolata

Tulajdoni lap

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat

Halotti anyakönyvi kivonat másolata

Hagyatékátadó végzés másolata

Jogutód bankszámla igazolás/kivonat

NTAK regisztráció igazolás

JOGUTÓDLÁS (ÖRÖKLÉS) ESETÉN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

ÁLTALÁNOS JOGUTÓDLÁS ESETÉN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

De minimis nyilatkozat

Jogutód bankszámla igazolás/kivonat

Átláthatósági Nyilatkozat

De minimis nyilatkozat

Működési engedély másolata – a jegyző által kiállított, a szálláshely‐szolgáltatási 
tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásba történő bejegyzését igazoló 

dokumentum másolata

Tulajdoni lap másolata

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat

Jogutód létesítő/alapító/nyilvántartásba vételt igazoló okiratának eredeti 

példánya vagy annak hitelesített másolata ‐ nem természetes személy esetén

Jogutód aláírásmintája vagy annak hitelesített másolata ‐ nem természetes 

személy esetén

Jogutódlást igazoló dokumentum (szerződés) másolata

Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átvállalása/szerződésátruházás 

jóváhagyása iránti kérelem és mellékletei
Átláthatósági Nyilatkozat

SZERZŐDÉS ÁTRUHÁZÁSA ESETÉN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

Megállapodás a szerződés átruházásáról és mellékletei
Átadás‐átvételi dokumentáció

Igazolás az előleg vagy annak egy részének átadásáról és igazolás annak az 

Projekttvevő általi átvételéről (bankszámlakivonat vagy pénzintézet által kiállított 

igazolás)

Működési engedély másolata – a jegyző által kiállított, a szálláshely‐szolgáltatási 
tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásba történő bejegyzését igazoló 

dokumentum másolata

Tulajdoni lap

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat

Projektátvevő létesítő/alapító/nyilvántartásba vételt igazoló okiratának eredeti 

példánya vagy annak hitelesített másolata ‐ nem természetes személy esetén

Projektátvevő aláírásmintája vagy annak hitelesített másolata ‐ nem természetes 

személy esetén
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