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NYILATKOZAT 

Az alábbiakban  leírt okok miatt kérem a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció  ‐ Magánszálláshelyek és 
egyéb  szálláshelyek  fejlesztése  pályázati  konstrukció  keretében  létrejött  támogatási  jogviszony 
megváltoztatását. Kérem  a Támogatót, hogy a benyújtott Pályázati adatlapon  szereplő  tevékenységi  körök 
alábbiak szerinti megváltoztatásához járuljon hozzá.  
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Tájékoztató a Nyilatkozat‐minta kitöltéséhez 

 
Amennyiben az Ön által a Pályázati adatlapon rögzített tevékenységek megvalósítása meghiúsul, tartós 

akadályba  ütközik,  vagy  a megvalósított  projekt  olyan  tevékenységi  körbe  tartozik,  amit  a  pályázati 

adatlapon nem jelölt be, ‐ ide értve különösen azt az esetet, amikor a projekt megvalósítása során olyan 

előre  nem  tervezett,  és  Ön  által  előre  nem  látható,  a  pályázati  dokumentációban  nem  szereplő 

tevékenység  költsége  merül  fel  ‐,  a  tevékenységi  körök  módosítását  a  Záró  beszámoló  benyújtását 

megelőzően  jelen  Nyilatkozat  benyújtásával  kezdeményezheti  a  Támogatónál.  Ennek  keretében  a 

módosítási  szándékának  okát,  illetve  annak  körülményeit  is  köteles  előadni.  A  Támogató  a módosítás 

elfogadásáról az eset összes körülményeit figyelembe véve hozza meg a döntését. Amennyiben a Támogató 

az  elektronikus  rendszerben  a módosítást  10  napon  belül  végrehajtja,  azt  a módosítási  kezdeményezés 

elfogadásának kell tekinteni. Amennyiben a módosítás kezdeményezését a Támogató nem hagyja jóvá, arról 

elektronikus úton értesíti Önt. A módosítás kezdeményezése akkor fogadható el, ha az a támogatási összeg 

változtatásával  nem  jár,  Ön  (Kedvezményezett)  a  Felhívás  D.1.  pontjában  meghatározott  önállóan 

támogatható tevékenységei közül legalább egyet megvalósított, a változtatások összeegyeztethetők a projekt 

eredeti célkitűzéseivel,  így a megvalósított projekt a módosított  feltételekkel  is támogatható  lett volna, a 

tevékenység keretében elszámolni kívánt költség megfelel az elszámolhatóság feltételeinek, valamint az a 

Felhívás A.1. pontjában meghatározott célok elérését ugyanolyan mértékben szolgálja.  

Felhívjuk  a  figyelmét  arra,  hogy  a  költségek  elszámolása  kizárólag  a  Pályázati  adatlapon  szereplő 

tevékenységek,  illetve azok módosítása esetén a Kedvezményezett által kezdeményezett és Támogató 

által jóváhagyott módosításban szereplő módosított tevékenységi körökhöz igazodva történhet. 

Jelen nyilatkozat kitöltése során kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat: 

Az  első,  azaz  a  Pályázati  adatlapon  bejelölt  tevékenységi  körök  oszlopban  jelölje  „IGEN”‐nel  azokat  a 

tevékenységi  köröket,  amelyeket  eredetileg,  a  pályázat  benyújtásakor,  az  NTAK‐ban,  az  elektronikus 

Pályázati adatlapon bejelölt és ebben az oszlopban minden más tevékenységet jelöljön „NEM”‐mel! 

A második, azaz a Módosított tevékenységi körök oszlopban jelölje „IGEN”‐nel azokat a tevékenységi köröket, 

amelyeket – függetlenül az első oszlopban „IGEN”‐nel jelöltektől – ténylegesen szeretne megvalósítani, vagy 

megvalósított és ebben az oszlopban minden más tevékenységet jelöljön „NEM”‐mel!  

Amennyiben kezdeményezte a tevékenységi körök módosítását, kérjük, Záró beszámolóját ne nyújtsa be 

és ne kezdje meg a feltöltést mindaddig, amíg nem kap visszajelzést azok módosításáról. 

Kérjük, hogy a jelen dokumentumot hiánytalanul, nyomtatott nagy betűkkel, olvashatóan töltse ki, majd (az 

aláírási  joggal  rendelkező  személy)  aláírásával  ellátva  a  Záró  beszámoló  benyújtását  megelőzően 

elektronikus  úton,  szkennelt  formában  küldje  el  a  Támogató  ugyfelszolgalat@kisfaludyprogram.hu 

elektronikus  elérhetőségére.  Kérjük,  hogy  elküldés  előtt  ellenőrizze,  hogy  az  adatok  helyesek‐e.  Jelen 

dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratnak minősül. Kérjük, hogy azt a két tanú minden 

esetben lássa el az aláírásával. 

Ha  a  vonatkozó  jogszabályokban,  valamint  a  Támogatói  Okiratban,  illetve  annak  elválaszthatatlan 

mellékleiben foglalt előírások szerint valamely dokumentum benyújtása elektronikus úton is lehetséges, azon 

dokumentumok  eredeti  példányait  a  Kedvezményezett  köteles  megőrizni.  A  dokumentumok  eredeti 

példányainak  bemutatását  a  Támogató  vagy  az  általa  az  ellenőrzés  lefolytatásával  megbízott  személy 

helyszíni ellenőrzés során elkérheti, illetve megvizsgálhatja.  

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Támogató az eset összes körülményét figyelembe véve úgy ítéli meg, hogy 

a  Támogatói  Okirat  elválaszthatatlan  mellékletét  képező  Általános  Támogatási  Feltételek  6.  pontjában 

foglaltaknak lenne helye, Támogató jogosult a Támogatás visszavonására. 
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