
                     

 

Nyilatkozat igénybe vett de minimis támogatásokról 

 
Az Új Széchenyi Hitel program keretében a ………………………………………………….......... (beruházás) 

finanszírozásához igényelt kedvezményes forrás az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelet („1998/2006/EK rendelet”) szerinti de 

minimis, azaz csekély összegű támogatásnak minősül. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 1998/2006/EK 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 korábban igénybe vett támogatások összege az 1998/2006/EK 

rendelet által meghatározott három pénzügyi év időszakában az 1998/2006/EK rendeletben 

meghatározott küszöbértéket nem haladja meg. 

 

Az 1998/2006/EK rendeletben előírtak betartása érdekében, alábbiak szerint nyilatkozom arról, hogy jelen 

támogatásigénylés időpontjától számított elmúlt három évben milyen és mekkora összegű állami 

támogatásból1 (pl. vissza nem térítendő támogatásból, kedvezményes kamatozású államilag támogatott 

hitelből, állami támogatással nyújtott garanciából) részesültem.2 

 

Jelen támogatásigénylés időpontjától számított elmúlt három évben igénybe vett vissza nem térítendő 

támogatás összege: 
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Jelen támogatásigénylés időpontjától számított elmúlt három évben igénybe vett államilag támogatott 

pénzügyi programhoz kapcsolódó támogatástartalom összege: 

                                                           
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. 
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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. 

  

 

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

 

……………..……………………………… 

(cégszerű aláírás) 

Aláíró neve: 

Beosztása:  


