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SZOLGÁLTATÓI NYILATKOZAT 
 

 
melyet 

 

Szolgáltató megnevezése1: 

Cégjegyzékszáma/nyilvántartási 
száma:  
Adószáma: 

Székhelye: 

Képviseli: 
 
 

 

Szolgáltató megnevezése2:  

Anyja neve: 
 
Születési helye és ideje: 

Lakcíme: 
 
Adóazonosító jele: 

Adószáma: 
 
 
a továbbiakban: Szolgáltató  
 

alulírott napon és helyen tett arra vonatkozóan, hogy „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-
értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című, 
EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú kiemelt projekt „Tematikus informális és nem 
formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása” című alprojektjében 
(a továbbiakban: Alprojekt) szálláshely-szolgáltatóként részt kíván venni. 

 

A Szolgáltató jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten 

 

1. akként nyilatkozik, hogy az általa képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály 

szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult a Szolgáltató képviseletére. Kijelenti 

továbbá, hogy a testületi szervek részéről a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges felhatalmazással 

rendelkezik, a szervezet tulajdonosai a minősítésben való részvételt jóváhagyták, és harmadik 

személyeknek semminemű olyan jogosultságuk nincs, mely a képviselt szervezet részéről 

megakadályozná vagy bármiben korlátozná az Alprojekt honlapján megtalálható, 2019. január 1-jén kelt a 

Szálláshelyek Minősítési Eljárásrendjében (a továbbiakban: SZMR) foglalt kötelezettségek maradéktalan 

teljesítését. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Cégek, egyéni vállalkozók, illetve alapítványok, egyesületek esetében töltendő ki.  

2 Adószámmal rendelkező magánszemélyek esetében töltendő ki. 
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2. vállalja, hogy a szálláshely minősítési folyamatában részt vesz annak érdekében, hogy a „Korszerű 

pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása” 
elnevezésű, EFOP-3.3.5-17 kódszámú projektben részt vevő köznevelési intézmények a tematikus 
informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó bentlakásos programok során minőségi 
szolgáltatásban részesüljenek;  

3. kijelenti, hogy az SZMR-t megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek tekinti;  
4. kijelenti, hogy a szálláshely minősítési folyamatába való bekerülés kritériumainak maradéktalanul 

megfelel, s a kritériumoknak való megfelelést a nyilatkozatában foglalt időszak alatt fenntartja;  
5. kijelenti, hogy együttműködik az Alprojekt szervezőivel, munkatársaival és a lebonyolító köznevelési 

intézmények képviselőivel;  
6. vállalja, hogy a szálláshely minősítési folyamata során az OH által működtetett 

https://csodaszarvasprogram.hu portálon a szálláshelyére vonatkozóan valós adatokat és információkat 

közöl. Rögzített vállalásai értelmében a tematikus alkalmak megvalósulása idején minőségi szolgáltatást 

nyújt a szálláshelyet igénybe vevők részére. A portálra feltöltött adataiban bekövetkező változást 7 

munkanapon belül, az Alprojekt erre a célra létrehozott honlapján bejelenti az OH-nak.  
7. kijelenti, hogy az általa a Portálra feltöltött iratok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek, és 

azok a Szolgáltató székhelyén/telephelyén eredetiben rendelkezésre állnak;  
8. kijelenti, hogy előre egyeztetett időpontban biztosítja az Alprojekt minősítő munkacsoportjának képviselői 

számára a helyszínbejárás lehetőségét;  
9. hozzájárul, hogy az Alprojekt internetes portáljára feltöltött, az OH által működtetett online adatbekérő 

felületen külön is megjelölt, az Alprojekt megvalósításához elengedhetetlenül szükséges adatait és a 

működésével kapcsolatos információkat az Alprojekt internetes portálján fejlesztett rendszerben az OH 

elérhetővé tegye a szervezők és pedagógusok számára;  
10.  kijelenti, hogy a számára elektronikusan megküldött igény- és elégedettségi kérdőív kitöltésével 

támogatja az Alprojekt fejlesztését;  
11. kijelenti, hogy feladatait az SZMR-ben meghatározott időszakban teljesíti;  
12.  vállalja, hogy az Alprojekt internetes portálján a pedagógusok hiteles tájékoztatása érdekében 

szálláshelyének telítettségét folyamatosan aktualizálja;  
13. tudomásul veszi, hogy amennyiben megszegi a nyilatkozatban foglalt vállalásait, így különösen ha  

a. a bekerülés kritériumainak már nem felel meg,  
b. az SZMR-ben meghatározott feladatait nem teljesíti,  
c. a tematikus alkalmak ideje alatt a szálláshely szolgáltatásai a pedagógus, a tanulók és/vagy 

a Minősítő Csoport visszajelzései alapján az alapvető minőségi elvárásoknak nem felelnek 

meg,  
d. vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn,   

az Alprojekt munkatársai inaktiválhatják profilját és szálláshelyének a https://csodaszarvasprogram.hu 

portálon való szereplését. 

 

A jelen nyilatkozat a projekt fizikai megvalósításának határidejéig (mely az SZMR hatálybalépésekor 

2020. október 31.) érvényes azzal a kiegészítéssel, hogy a Szolgáltató jelen nyilatkozatát írásban 

visszavonhatja (SZMR 6. melléklet), amennyiben már nem kíván részt venni szálláshely-szolgáltatóként 

az Alprojektben. 
 

 

Kelt ………………………………..  

 

   ………………………………………. 
cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) vagy aláírás a 
                                      meghatalmazott(ak) részéről 
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