
Formanyomtatvány igénybe vett de minimis támogatásokról 

Nyilatkozat 
A ………………………………... program keretében a …………………………………………..…… 

(beruházás) finanszírozásához igényelt kedvezményes forrás az Európai Unió 
működéséről szóló 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló  1407/2013/EU rendelet („1407/2013/EU rendelet”) 

szerinti de minimis, azaz csekély összegű támogatásnak minősül. 
 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az 1407/2013/EU rendelet szerinti de 
minimis, azaz csekély összegű támogatást igényelek, a támogatást nyújtó az 
igényelt támogatást abban az esetben ítélheti oda részemre, ha annak összege és 

az általam, illetve az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások által 
korábban igénybe vett támogatások összege az 1407/2013/EU rendelet által 

meghatározott három pénzügyi év időszakában az 1407/2013/EU rendeletben 
meghatározott küszöbértéket nem haladja meg. 
 

Az 1407/2013/EU rendeletben előírtak betartása érdekében, alábbiak szerint 
nyilatkozom arról, hogy jelen támogatásigénylés időpontjától számított folyó 

valamint elmúlt két pénzügyi évben milyen és mekkora összegű állami 
támogatásból1 (pl. vissza nem térítendő támogatásból, kedvezményes kamatozású 

államilag támogatott hitelből, állami támogatással nyújtott garanciából) 
részesültem.2 
 

Tudomásul veszem, hogy csekély összegű támogatás esetén támogatás nyújtására 
csak abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatást nyújtó előzetesen 

megbizonyosodott arról, hogy egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó 
pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó 

támogatástartalma tagállamonként nem haladja meg a 200.000 eurónak, közúti 
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások 

esetében a 100.000 eurónak megfelelő összeget. Az átváltásnál az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a 

alapján kell eljárni. 
 

Egy és ugyanazon vállalkozás: valamennyi vállalkozás, amelyek között az 
alábbi kapcsolatok egyike fennáll: 

a) valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy 

tagjai szavazati jogának többségével; 
b) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik 

vállalkozás igazgatási-, irányítási- vagy felügyeleti testülete tagjainak 
többségét; 

                                                 
1 Államilag támogatott hitel, illetve garanciavállalás esetén a támogatás összege alatt a hitelhez, illetve 

garanciavállaláshoz kapcsolódó támogatástartalom összegét kell érteni, amelyről a kedvezményezett a hitel, 
illetve a garanciavállalás megítélésekor igazolást kap. 
Vissza nem térítendő támogatás esetén a támogatás összege a kedvezményezett részére megítélt vissza nem 
térítendő támogatás összegét jelenti. 
2 Kérjük, hogy a vissza nem térítendő támogatás összegét és az államilag támogatott pénzügyi program (pl.: 
kedvezményes kamatozású államilag támogatott hitel, állami támogatással nyújtott garancia) kapcsán igénybe 
vett forrás támogatástartalmát az alábbi táblázatokban külön szíveskedjen feltüntetni. 



c) valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely 

másik vállalkozás felett az utóbbi vállalkozással kötött szerződés alapján 
vagy az annak alapító okiratában vagy társasági szerződésében 

meghatározott rendelkezésnek megfelelően; 
d) valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik 

vállalkozásnak, az adott vállalkozás egyéb részvényeseivel vagy tagjaival 

kötött megállapodás szerint egyedül ellenőrzi az említett vállalkozás 
részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának többségét. 

 
Az a)-d) pontokban említett kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik 
vállalkozáson keresztül kapcsolattal rendelkező vállalkozásokat is egy és 

ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.  
 

Amennyiben egy vállalkozás és a fentiek szerinti, azonos cégcsoportba tartozó 
kapcsolt vállalkozásai a folyó vagy az elmúlt két pénzügyi évben együttesen 
kimerítették a 200.000 eurónak megfelelő forintösszegű csekély összegű (de 

minimis) támogatási keretet, nem jogosultak további támogatásra, csak ha ismét 
megfelelnek annak a feltételnek, hogy egy és ugyanazon vállalkozás részére a 

folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 
1407/2013/EU bizottsági rendelet vagy más csekély összegű támogatásokról szóló 

rendeletek alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó 
támogatástartalma tagállamonként nem haladja meg a 200.000 eurónak, közúti 
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások 

esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget. 
 

Fentiek alapján nyilatkozom, hogy az alábbi vállalkozásokkal kell társaságunkat 
egy és ugyanazon vállalkozáshoz tartozónak tekinteni: 
 

Cég megnevezése Székhely Cégjegyzékszám Adószám 

    

    

    

    

    

    
 
Jelen támogatásigénylés időpontjától számított elmúlt két pénzügyi évben és a 

jelen pénzügyi évben (az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások 
által) igénybe vett vissza nem térítendő támogatás összege: 
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Jelen támogatásigénylés időpontjától számított elmúlt két pénzügyi évben és a 

jelen pénzügyi évben (az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások 
által) igénybe vett államilag támogatott pénzügyi programhoz kapcsolódó 

támogatástartalom, illetve egyéb csekély összegűnek minősülő támogatás 
összege: 
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Tudomásul veszem, hogy amennyiben fenti adatközlésem valótlan, nem teljes, 

illetve pontatlan, az adatközlésért és a támogatás szabályosságáért a felelősség 
engem terhel. 
  

Kijelentem, hogy egyebekben megfelelek az 1407/2013/EU rendeletben 
meghatározott feltételeknek és nem esem az 1407/2013/EU rendeletben 

meghatározott tilalmak hatálya alá, így különösen nem végzek támogatásból kizárt 
tevékenységet és nem teljesítem a csőd vagy felszámolási eljárás bíróság által 
ellenem történő elrendelésének feltételeit sem. 

 
Kelt. …............................................ 

 

……………..……………………………… 

(cégszerű aláírás) 

Aláíró neve: 

Beosztása:  

 

 
 


