
 

 

 
 

 

NYILATKOZAT 
 
(Figyelem! A nyilatkozatot dátummal, bélyegzővel, szignóval minden oldalon és cégszerű aláírással 

pedig az utolsó oldalon el kell látni.) 
 

 
1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az átadott információk és dokumentumok 

teljes körűek, valósak és hitelesek. 
 
2. Kijelentem, hogy a vállalkozás nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás 

alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, vagy 
esetleg azzal végződő, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. és ennek veszélye 
nem fenyeget. 
 

3. Nyilatkozom, a 651/2014 EU rendelet (a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos 
támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról - általános 
csoportmentességi rendelet) 1. sz. melléklete alapján vállalkozásom 

 mikrovállalkozásnak, 

 kisvállalkozásnak, 

 középvállalkozásnak minősül.  
(Megfelelő bekezdést kérjük aláhúzni!) 

A társaság megnevezése  

Cégjegyzék szám  

Cégkapu  

EUID azonosító  

Székhely  

Adószám  

Könyvelő név, regisztrációs szám, email 

Könyvvizsgáló név, kamarai szám, email 

Képviseletre jogosult 
telefon 
e-mail 

 

Kapcsolattartó neve 
Telefon- és fax száma 
E-mail címe 

 

Aktuális létszám  

A két legutolsó teljes, lezárt év 
átlagos statisztikai állományi 
létszáma 
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4. Nyilatkozom, hogy a vállalkozás állami tőkejuttatásban  

 részesült ……………………. Ft összegben 

 nem részesült. 
(Megfelelő választ kérjük aláhúzni!) 

 
5. Nyilatkozom, hogy a vállalkozásnak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178.§ 32. 

pontja szerint, továbbá az adatokból a székhely szerint illetékes állami adóhatóság (Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal, NAV), illetve önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban: adóhatóság) 
hatáskörébe tartozó, lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása nincs. 
Amennyiben a székhely, szerint illetékes adóhatóságnál meg nem fizetett 
köztartozásom/köztartozásaim van/vannak, úgy az, az alábbi………………………………………… (illetékes 
hatóság/ok megnevezése) felé áll/állnak fenn ………………………….. Ft összegben, és erre/ezekre a(z) 
…………………………. számú határozattal/határozattokkal fizetési könnyítést (részletfizetést, fizetési 
halasztást) kaptam.  
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni!) 
 

6. Kijelentem, hogy a vállalkozás tevékenysége végzéséhez szükséges valamennyi hatósági 
engedéllyel rendelkezik, és másolatukat csatoltam, vagy most induló társaság miatt nem 
releváns. 

 
7. Nyilatkozom, hogy a vállalkozásnál a munkaügyi kapcsolatok rendezettek, az államháztartásról 

szóló (Áht.) 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően. Vállalom, hogy 
ennek ellenőrzéséhez hozzájárulok, a vizsgálandó adatokat rendelkezésre bocsátom, és ezzel 
kapcsolatosan valamennyi dokumentumba a betekintést lehetővé teszem az ellenőrzést végző 
személyek/szervezetek részére. A vállalkozás a munkaügyi ellenőrzés törvényben rögzített 
kritériumrendszerének megfelel, az abban foglalt munkajogi szabályokat betartja.  

 
8. Nyilatkozom, hogy a vállalkozás tevékenysége megfelel a hatályos környezetvédelmi 

előírásoknak. 
 

9. Nyilatkozom, hogy a vállalkozás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. 
cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU rendelet 5. 
cikk alapján   
 

I. a jelenleg, valamint jelen kérelmet megelőző lezárt két üzleti évben de minimis 
támogatásban  
a) részesült, összesen ………………………… Ft összegben 
b) nem részesült 
(A megfelelő válasz aláhúzandó!) 
 

II. jelen kérelemmel egyidejűleg de minimis támogatási igényt 
a) nem nyújtotta be, illetve  
b) benyújtotta, összesen …………..…………. Ft összegben. 
(A megfelelő válasz aláhúzandó!) 
 

10. Nyilatkozom, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak 
a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet 22. cikk alapján   
 

I. Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatásban  
c) részesültem, összesen ………………………… Ft összegben 
d) nem részesültem 
(A megfelelő válasz aláhúzandó!) 
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II. jelen kérelmemmel egyidejűleg induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás iránti 

kérelmet 
c) nem nyújtottam be, illetve  
d) benyújtottam, összesen …………..…………. Ft összegben. 
(A megfelelő válasz aláhúzandó!) 
 

11. Tudomásul veszem, hogy a támogatás összegének megállapításakor figyelemmel kell lenni a 
651/2014 EU rendelet 8. cikkének „Támogatáshalmozás”-ról szóló rendelkezéseire, valamint az 
európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben foglaltakra.  
 

12. Kijelentem, hogy a vállalkozással szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6.§-a alapján nem áll fenn kizáró tényező, azaz sem a 
vállalkozás tagja, vezető tisztségviselője, alkalmazottja, sem közeli hozzátartozóik nem vesznek 
részt a forrásról szóló döntés-előkészítésben, nem kizárt közjogi képviselők és nem áll a társaság 
közpénzekből nyújtott támogatás kizárása alatt. 

 
13. Kijelentem, hogy a vállalkozás a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, azaz tényleges tulajdonosai 
megismerhetőek, olyan országban van adóilletősége, amellyel Magyarországnak van a kettős 
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye, nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak és a 
vállalkozásban 25%-ot meghaladó tulajdonrésszel rendelkező jogi személyek is megfelelnek 
ezeknek.  
 

14. Kijelentem, hogy a bíróság büntetőjogi intézkedésként, a vállalkozás tevékenységének 
korlátozását nem rendelte el az elmúlt két évben. 

 
15. Kijelentem, hogy a vállalkozásban a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. (Alapkezelő) vezető 

tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, könyvvizsgálója, tulajdonosa, illetve a tulajdonos vezető 
tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és könyvvizsgálója, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
vezető beosztású munkavállalói, valamint mindezen személyek közeli hozzátartozói közvetlen 
és/vagy közvetett részesedéssel nem rendelkeznek, illetve a befektetési döntést megelőző 2 (két) 
naptári éven belül közvetlen és/vagy közvetett részesedéssel nem rendelkeztek. 

 
16. Kijelentem, hogy a befektetési döntést megelőző 3 naptári éven belül az államháztartás 

alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból 
juttatott valamely támogatással összefüggésben a vállalkozás a támogatási szerződésben vállalt 
kötelezettségeit teljesítette, valamint az Európai Bizottságnak vagy az államháztartásnak 
valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata nincs érvényben a vállalkozással 
szemben. 

 
17. Kijelentem, hogy vállalkozás nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson, vallásos vagy 

politikai meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetést tartalmazó, vagy közízlést sértő tevékenységet nem végez. 

 
18. Tudomásul veszem, hogy nem nyújtható támogatás azon gazdálkodó szervezet részére, amely a 

támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző két naptári éven belül az államigazgatási szerv 
határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés 
nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére 
kötelezett. 
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19. Tudomásul veszem, hogy nem nyújtható támogatás azon gazdálkodó szervezet részére, amely a 
befektetési döntés időpontjában a 651/2014 EU rendelet 2. cikk (18) pontja szerint nehéz 
helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, azaz a vállalkozás 3 évnél idősebb és a társaság jegyzett 
tőkéjének több, mint a fele elveszett. 

 
20. Tudomásul veszem, hogy nem nyújtható támogatás azon gazdálkodó szervezet részére, amely 

ellen kollektív fizetésképtelenségi eljárás indult vagy megfelel azoknak a feltételeknek, amelyek a 
kollektív fizetésképtelenségi eljárásnak a vállalkozás hitelezői kérésére történő elindítására 
vonatkoznak.   
 

21. Kijelentem, hogy a vállalkozás a forrást nem a 651/2014 EU rendelet 1. cikk (2)-(5) bekezdésében 
foglalt tevékenységekhez kéri, azaz nem exportértékesítési hálózat kialakításához vagy 
működtetéséhez; vagy exportált mennyiséghez kapcsolódó forráshoz; nem halászati és 
akvakultúrához; nem az elsődleges mezőgazdasági termeléshez; valamint nem mezőgazdasági 
termék feldolgozásához és forgalmazásához, amennyiben a forrás függ a beszerzett termék 
mennyiségétől és árától és a termelőknek továbbadásra kerül; sem versenyképtelen szénbánya 
üzemeltetéséhez, acéliparhoz, széniparhoz, szintetikusszál iparhoz, hajógyártáshoz és 
szállításhoz, energiatermeléshez-  és elosztáshoz, energetikai infrastruktúra javításához.  
 

22. Kijelentem, hogy meglévő gazdálkodó szervezetben történő részesedés vásárlás (kivéve, ha 
ágazati konszolidációs célok indokolják) nem célja a vállalkozásnak. 

 
23. Nyilatkozom, hogy hitelintézettel és más üzletszerű finanszírozással foglalkozó intézménnyel 

szemben fennálló kötelezettség, illetve más állami forrásból származó, folyósított hitel 
kiváltására nem kerül felhasználásra a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. által a vállalkozás részére 
nyújtott forrás sem részben, sem egészben. 

 
24. Kijelentem, hogy kereskedelmi célú ingatlanfejlesztési tevékenység finanszírozására nem kerül 

felhasználásra a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. által a vállalkozás részére nyújtott forrás sem 
részben, sem egészben. 

 
25. Kijelentem, hogy a befektetés célja nem kereskedelmi (beleértve a saját termék kereskedelmét 

is) tevékenység célját szolgáló fejlesztés. 
 
Amennyiben fentiekben – a Nyilatkozat aláírását követően – változás következik be, arról az SZTA-t 
három munkanapon belül írásban köteles tájékoztatni. 
 
Az alábbi cégszerű aláírás és keltezés a Nyilatkozat mindegyik, azaz 1-25. pontjára vonatkozik. 
 
 
Kelt: _____________________ 
 

PH. 
____________________________ 

cégszerű aláírás 


