
Nyilatkozat 
a csekély összegű támogatások megállapítása érdekében 

 

1. Kérelmező adatai 

 Kérelmező neve: 

 Székhely: 

 Levelezési cím (ha eltér a székhelytől): 

 Adószám: 

 Cégjegyzékszám: 

 Jogi személy képviselője: 

 Jogi személy ügyintézője: 

2. Gazdasági tevékenység végzése 
(jelölje X-szel) 
 

a) Nyilatkozom, hogy gazdasági társaság, európai részvénytársaság, vállalat, 
erdőbirtokossági társulat, végrehajtói iroda, közjegyzői iroda, ügyvédi iroda, szabadalmi 
ügyvivői iroda, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, egyéni cég, 

vagy egyéni vállalkozó vagyok         

b) Nyilatkozom, hogy nem tartozom az a) pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek közé, 

de gazdasági tevékenységet végzek        

c) Nyilatkozom, hogy nem tartozom az a) pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek közé, 

és gazdasági tevékenységet sem végzek, és ezt az alábbiakkal támasztom alá:   

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

Kelt: 2016. 

 

 

 

…………………………………… 
 Kérelmező 
 (aláírásra jogosult képviselő) 

 



3. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló nyilatkozat 
(csak akkor töltendő ki, ha a 2. pontnál a) vagy b) alpontot jelölte meg) 

 3.1. Kérelmező adatai   

 Név:   

 Adószám:   

 Ügyfél-azonosító: 1   

 (jelölje X-szel) 

 Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során 

 Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során 

  
Egyesülés, szétválás ideje:  ________ __________ _______ 

(év)        (hónap)      (nap) 

 

3.2. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról 

 Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon 
vállalkozásnak. 

 Vállalkozás neve  Adószáma 

    

    

    

    

    

 
Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során 
a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet vagy a 717/2014/EU 
bizottság rendelet alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, Magyarországon 

a) csekély összegű támogatásban nem részesültek 

b) a 3.3 pontban felsorolt csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek. 

(megfelelő pont aláhúzandó) 

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, 
amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély 
összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet. 

Kelt: 2016. 

 
…………………………………… 

 Kérelmező 
 (aláírásra jogosult képviselő) 

                                                           
1 Kizárólag abban az esetben kell kitölteni, ha a kérelmező mezőgazdasági, halászati és akvakultúra-ágazatban 
nyújtott csekély összegű támogatásban részesült. Az ügyfél-azonosító megadásának célja a jogosult vállalkozás 
szabad mezőgazdasági, halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatási keretének 

ellenőrzése. 


