TÁJÉKOZTATÓ
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvényben foglalt érintettségi és összeférhetetlenségi szabályokról1
A törvény hatálya – az abban meghatározott kivételekkel - kiterjed az államháztartás
alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, a nemzetközi megállapodás alapján
finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton
vagy pályázati rendszeren kívül az államháztartáson kívüli természetes személyek, jogi
személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek – ide nem értve a
társasházat – számára odaítélt, természetben vagy pénzben juttatott támogatásokra.
A törvény pályázatokra vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a nem pályázati
úton odaítélt támogatásokra is, azzal, hogy a pályázat fogalma alatt a támogatás odaítélésére
irányuló kérelmet, a pályázati eljárás fogalma alatt pedig a támogatási döntés előkészítését és
meghozatalát kell érteni. A nem pályázati úton odaítélt támogatásból nem részesülhet az, aki –
ha a támogatási döntést pályázati eljárásban hoznák – a pályázati eljárásban nem vehetne részt
pályázóként.
Összeférhetetlenség
Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban:
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, civil szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek
önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá
tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője, a civil szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti
szervének tagja,
f) az a civil szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel
rendelkező azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy
tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési,
európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét az e célra szolgáló honlapon közzétették.
Érintettség
Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll;
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő (a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy
a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti
képviselő, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a
helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja,
a központi államigazgatási szerv – kizárt közjogi tisztségviselők körébe nem tartozó - vezetője
és helyettesei, a regionális fejlesztési tanács tagja);
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója (a házastárs, az egyenes ágbeli rokon,
az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a
nevelőszülő, valamint a testvér);
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság;
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, civil szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben
az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének,
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szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a civil szervezet ügyintéző vagy képviseleti
szervének tagja
köteles kezdeményezni e körülménynek a közzétételre szolgáló honlapon történő közzétételét
a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés
előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a
honlapon történő közzétételét. Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte,
támogatásban nem részesülhet.
1 FIGYELEM! Jelen tájékoztató nem azonos a törvény szövegével, a törvény a fentieknél
részletesebb szabályokat tartalmaz. A törvény teljes szövege megtalálható a
www.magyarorszag.hu oldalon, a „Jogszabályok” menüpont alatt.
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