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Nyilatkozat 

 
 

Szervezet neve:  ………………………………………………………………………………………. 

Hivatalos képviselő neve: ………………………………………………………………………….. 

Szervezet székhelyének címe: ……………………………………………………………………. 

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: ………………………………………………………… 

 
 
Alulírott …………………………………………...…., mint a fent megnevezett szervezet 
hivatalos képviselője az OFA Nonprofit Kft. társadalmi vállalkozás működési sztenderdek 
szerinti megfelelőségi vizsgálatához kapcsolódó eljárásában jogi felelősségem tudatában az 
alábbi nyilatkozatokat teszem: 
 
 
Kijelentem, hogy 
 

a. az önértékelésben és a mellékletekben foglalt adatok, információk és dokumentumok 
teljes körűek, valódiak és hitelesek, 
 

b. az általam képviselt szervezet nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, 
felszámolási eljárás, vagy egyéb megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott 
eljárás nincs folyamatban,  
 

c. a szervezet működő vállalkozás, adószáma nincs felfüggesztve, 
 

d. a mellékletben megnevezett vevői/megrendelői személlyel (szervezettel) a leírtaknak 
megfelelő üzleti és/vagy szakmai kapcsolatot tartok fenn. 

 
Vállalom, hogy amennyiben a fenti b-c. pontokkal kapcsolatban, illetve a jelen nyilatkozatban 
rögzített szervezeti adatokban (szervezet neve, székhelye, hivatalos képviselő) változás 
következik be, annak tényét haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban 
bejelentem.  
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a szervezet megszüntetésre irányuló eljárás alá kerül, 
vagy a tevékenysége felfüggesztésre kerül a megfelelőségi nyilatkozat automatikusan 
érvényességét veszti. 

 
 

Hozzájárulok ahhoz, hogy 
 

a. az adatlap és mellékletek befogadását követően az abban foglaltakat az arra feljogosított 
szervezet előzetesen, és a társadalmi vállalkozás minősítési folyamatának érvényessége 
alatt az előre megjelölt helyszínen ellenőrizze, 
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b. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény rendelkezéseivel összhangban az OFA Nonprofit Kft., mint a PiacTárs kiemelt 
projekt konzorciumvezetője az általam képviselt szervezet adatait, valamint a 
kapcsolattartáshoz szükséges adatokat a megfelelőségi vizsgálat érdekében 
nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje az iratmegőrzési kötelezettség végső határidejéig, a 
megfelelőségi eljárásban résztvevő partnerek részére továbbítsa a szervezet 
megfelelőségi vizsgálatához szükséges mértékéig, valamint az adatokat statisztikai célból 
felhasználja, 
 

c. a jogszabályban meghatározott jogosultak ellenőrzési tevékenységük során megismerjék 
a nyilvántartott adatokat, 

 
d. a megfelelőségi eljárás eredményes teljesítése esetén a szervezet neve, székhelye, főbb 

tevékenységei, továbbá a szervezet által megjelölt további adatok nyilvánosságra 
hozhatóak a PiacTárs kiemelt projekt keretében. 

 
 
 
 
Kelt: ………………….……., …………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

………………………………… 
Cégszerű aláírás 
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