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Nyilatkozat az ideiglenes válságkezelési keret terhére megítélt támogatásokról  

 

NYILATKOZAT 

 

az Európai Bizottságnak az „Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz 

invázióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret” című 

közleményének1 2.1. szakasza szerinti válságtámogatás esetén 

 

1. A Kedvezményezett adatai 

Név:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám:  

Adószám:  

Képviselő(k) neve, tisztsége, képviselet joga:  

Képviselő(k) telefonszáma, e-mail címe:  

Kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail 

címe: 
 

(jelölje X-szel, amennyiben releváns) 

 mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás  

 halászati- és akvakultúra-ágazatban tevékeny vállalkozás 

 

Ezúton nyilatkozom, hogy a pályázó vállalkozás működését az orosz-ukrán háború gazdasági 

hatásai hátrányosan érintik. 

 

Ezúton nyilatkozom, hogy a pályázó – a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk 

(3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem tartozik az európai 

bizottsági közlemény 8-18. pontjában felsorolt jogi aktusokban meghatározott szankciók, 

valamint az európai bizottsági közlemény elfogadását követően az Európai Unió szervei által 

Oroszország Ukrajna elleni agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá. 

 

Ezúton nyilatkozom, hogy a pályázó – a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk 

(3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – Magyarországon a 

következő, az európai bizottsági közlemény 2.1. pontja szerinti válságtámogatás(ok)ban 

részesült és a következő válságtámogatásokra nyújtott be kérelmet.  

                                                      
1 2022/C 426/01 
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2 A kapcsolt vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni. 
3 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 
4 A visszafizetett támogatás nem terheli az európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerinti keretet. 
5 Az európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerinti válságtámogatások támogatástartalma vissza nem térítendő támogatás, visszafizetendő előleg esetén és adókedvezmény 

esetén a támogatás névértéke (visszafizetendő előleg esetén a teljes, potenciálisan részben vagy egészben visszafizetendő összeg vissza nem térítendő támogatásként kezelendő). 

Az európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerint nyújtott hitel és garancia esetén a hitel, illetve a garantált hitelösszeg névértéke, az európai bizottsági közlemény 2.1. 

szakasza szerint tőke formájában nyújtott támogatás esetén pedig a tőke teljes összege tekintendő a támogatástartalomnak.  

2. Az európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerinti válságtámogatások2 

A pályázó 

vállalkozás 

neve 

A 

támogatási 

igényre 

vonatkozó 

intézkedés 

megnevezé

se 

Ha a támogatást 

mezőgazdasági 

termékek 

elsődleges 

termelésével 

foglalkozó, vagy 

halászati- és 

akvakultúra 

ágazatban 

folytatott 

tevékenységéhez 

vette igénybe, 

kérjük, jelölje ezt 

és nevezze meg az 

ágazatot (elsődleges 

mezőg. termelés 

vagy halászat) 

Kérelem 

benyújtásá

nak 

dátuma
3
 

Odaítélé

s 

dátuma 

Visszatfize

tésre 

került 

sor? Ha 

igen, 

tüntesse 

fel a 

visszafizet

és 

időpontját 

és 

összegét
4
  

Igényelt / megítélt 

támogatás összege 

Igényelt / megítélt 

támogatás bruttó 

támogatástartalma
5
 

Forint Euró Forint Euró 
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3. Adatok a kapcsolt vállalkozásokról 

Nyilatkozom, hogy a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (3) bekezdése 

értelmében a Kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül kapcsolt vállalkozásnak. 

Vállalkozás neve Adószáma 

  

  

  

  

 

A támogatás támogatástartalma az európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott 

valamennyi válságtámogatással együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is 

figyelembe véve – nem haladhatja meg a 2 000 000 eurónak, a mezőgazdasági termékek elsődleges 

termelésével foglalkozó vállalat esetén a 250 000 eurónak megfelelő forintösszeget a halászati- és 

akvakultúra-ágazatban működő vállalkozás esetén a 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget. 

 

Azonos, vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén válságtámogatás 

halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó, az európai uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 

térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami támogatással, feltéve 

hogy az ily módon halmozott támogatás nem vezet a csoportmentességi rendeletekben, vagy az 

Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy 

támogatási összeg túllépéséhez. 

 

Nyilatkozom, hogy a Kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott 

adatok helyesek. Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az 

adatkezelő átadja. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése6 közötti 

időszakban egyéb válságtámogatást vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő 

más támogatást ítélnek oda a pályázó számára, a pályázó erről haladéktalanul – még a jelen 

nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles a támogatást nyújtót, és köteles 

megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot. 

Kelt:   

 

                        ……………………………..  

                        Kedvezményezett 

(aláírás, pecsét) 
 

                                                      
6 Az válságtámogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor a támogatás igénybevételének jogát a Kedvezményezett 

vállalkozásra ruházzák, függetlenül a támogatás folyósításának időpontjától (például ez az időpont általában a támogatói 

okirat / támogatási szerződés kelte). 


