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1. Kérelmező/pályázó szervezet ada ta i 

1.1 A szervezet megnevezése : Hittel a Nemzetért Alapítvány 
1.2 A szervezet székhelye : 1163 Budapest Thököly út 88. 
1.3 Az a l á í r á s r a jogosu l t képviselő neve, c íme: Dr. Horváth Attila 
1163 Budapest Thököly út 88. 
1.4 A szervezet a d ó s z á m a : 18195929-1-42 
1.5 A szervezet és az a l á í r á s r a jogosul t képviselő e lérhetősége ( telefonszám, e-mail 

c ím) : 
0036 30 4879097 
horvath.attila@ajk.elte.hu 

1.6 A szervezet pénz in téze t i s zámlaszáma: BB RT 10102237-37967800-01004009 
1.7 Előző t á m o g a t á s i e lszámolás b e n y ú j t á s á n a k d á t u m a : 2016. január 3 1 . 
1.8 Előző üzleti évre vonatkozó beszámoló letétbe helyezésének dátuma: 2016. január 

3 1 . 
2. A ké re l em/pá lyáza t célja: 

Tóth Ilonáról szóló rockopera támogatása 

3 . A megva lós í t andó cél é r d e k é b e n folytatott tevékenység le í rása : 
A Budapest XVI. kerületi önkormányzat október 23-i ünnepségének egyik 
rendezvényeként, Tóth Ilona mártíromságáról szóló rockopera bemutatása. Ehhez 
szükséges megfelelő technikai feltételek: hangerősítés, d í sz le tek je lmezek beszerzése és 
elkészítése. 

4 . A p r o g r a m b a n ré sz tvevők lé tszáma és é l e tko ruk : 

Először 500 fő, majd több előadás is lesz. 

5. A program/pályázat t e rveze t t megvalós í tása : 

kezdő i dőpon t : 2016. szeptember 01 

befejező i d ő p o n t : 2016. október 23 . 

6. A t ámoga tá s i igény 

6 .1 . A program/pályázat megva lós í t á sának teljes köl tségigénye: 

6.2. Megva lós í t á shoz meglévő saját fo r rás összege: 

6.3. Megva lós í t á shoz szükséges t ámoga tá s i igény: 

6.4. Megva lós í t á shoz szükséges egyéb fo r r á s : 

30.000.000 Ft 

O.Ft 

5.000.000 Ft 

25.000.000 Ft 

A program/pályázat köl tségvetés- tervezete :* Bevétel : K i a d á s : 

- Személyi jel legű: 

Zenészek honoráriuma: 

g r j r . <ooo 655.000 Ft. 

mailto:horvath.attila@ajk.elte.hu
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- Járulékok: 

- D o l o g i jel legű: 

Díszlet és anyagszükséglet: 

Kellékek: 

Stúdió munkálatok: 

1.00.0 Ft. + Á F A : 

1.270.000 Ft. 

500.000 Ft. + Á F A : 

635.000 Ft. 

2.000.000 Ft. + Á F A 

2.540.000 Ft. 

- Felhalmozási jel legű: 

Ö s s z e s e n : 5.000.000 Ft. 

L Á S D : a mel lék le t ! 

• A kérelem/pályázat tárgyától függő részletességgel töltendő ki! 
7. Az ADATLAPHOZ a következő mellékleteket kell csatolni: 

1. sz. melléklet A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, 
vagy hiányáról szóló NYILATKOZAT 

2. sz. melléklet Átláthatósági nyilatkozat 
3. sz. melléklet Rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének 

teljesüléséről, valamint a kérelmező/pályázó támogatásra vonatkozó adólevonási jogáról szóló 
NYILATKOZAT (Központosított illetmény-számfejtési rendszer alá tartozó költségvetési szerv 
esetében nem kell csatolni.) 

Az Adatlaphoz csatolni kell továbbá**: 
• A kérelmező/pályázó nevében aláírásra jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírás 

mintája. 
• A létesítő okiratát vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratát. 

** A benyújtandó dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a támogatási igény 
benyújtásától számított 30 napnál régebbi. 
(A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmény 
esetén nem kell benyújtani.) 

Figyelmeztetés: Amennyiben a kérelmező/pályázó a kérelméhez/pályázatához nem csatolja a 
felsorolt, összes mellékletet és a hiányt hiánypótlásra való felszólításra sem pótolja, a polgármester 
a kérelmet/pályázatot elutasítja. 

Alulírott nyilatkozom, hogy rendezetlen köztartozásom (NAV, önkormányzat, stb.) nincs. 
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Tudomásul veszem, hogy amennyiben a támogatást nem a megjelölt célra fordítom, illetve 
nem a megjelölt módon, vagy határidőben számolok el a kapott támogatással, úgy a 
támogatás összege az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint a mindenkor 
érvényes kamatokkal együtt visszafizetendő. 

Tudomásul veszem, hogy a támogatás csak a 2016. évben és csak a pályázatban/kérelemben 
megfogalmazott tevékenységre használható fel, továbbá az elnyert támogatással és a vállalt 
önrésszel a határidőn belül köteles vagyok elszámolni, a tevékenység megvalósulásáról tömör 
írásos beszámolót készíteni. Az elszámolási határidő be nem tar tása a következő évi 
önkormányzati támogatás megvonását vonja maga után. 

Vállalom, hogy a nyilvánosság előtt megjelenő eseményeken, valamint annak 
eredményeképpen létrejövő elektronikus vagy nyomtatott kiadványokon a Budapest Főváros 
XVI. kerületi Önkormányzat megnevezésével a nyilvánosság tudomására hozom az 
önkormányzati támogatás tényét. 

Vállalom, hogy a bizottsági támogatással megrendezésre kerülő program pontos időpontjáról 
és helyszínéről a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatot a program konkrét 
megvalósulását megelőző 1 héttel tájékoztatom. 

Alulírott nyilatkozom, hogy a * ^ ^ napján kiállított és az Önkormányzat részére 
2015 JúL 23 . hónapján támogatási igény céljából rendelkezésre bocsátott és az 

Önkormányzat részéről elfogadott aláírási címpéldány okiratban foglalt adatok nem 
változtak. 
Alulírott nyilatkozom, hogy a 2016 SZEPT 05. napján kiállított és az Önkormányzat részére 

MM 06. hónapján támogatási igény céljából rendelkezésre bocsátott és az 
Önkormányzat részéről elfogadott nyilvántartásba vételi okiratában foglalt adatok nem 
változtak. 

Dátum: 2016. szeptember 6. 

P.H. 

kérelmező/pályázó aláírása 
HITTEL A N E M Z E T É R T 

ALAPÍTVÁNY 
1163 Budapest, Thököly út 88 

Adószám: 181S5929-1 -42 





HITTEL A N E M Z E T É R T 
1 0 ALAPÍTVÁNY 

1163 Budapest, Thököly út 88. 
Támogatott neve: Adós2ámH€í-9&9&9*í~42« 

Átláthatósági nyilatkozat 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről 

I . Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek 
Alulírott,**.«rfí«^*f..(név)?*-.J.iftr??S.«ff. 1^.(székhely>Ö!b^?-<.'. í?^adószám) törvényes képviselője nyilat
kozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) be
kezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés l.a) 
pontja szerint [a megfelelő aláhúzandó] 

a) az állam, 
b) a költségvetési szerv, 
c) a köztestület, 
d) a helyi önkormányzat, 
e) a nemzetiségi önkormányzat, 
f) a társulás, 
g) az egyházi jogi személy, 
h) az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 
100%-os részesedéssel rendelkezik, 
i) a nemzetközi szervezet 
j) a külföldi állam, 
k) a külföldi helyhatóság, 
I) a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az 
m) Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilváno
san működő részvénytársaság, 

ezért átlátható szervezetnek minősül. 

I I . Az I. p o n t a l á nem t a r t o z ó jogi s z e m é l y e k vagy jogi személyiséggel nem r e n d e l k e z ő 
gazdá lkodó szervezetek 

1. Alulírott, (név), mint a 
, (cégnév) 

(székhely) (adószám) törvényes 
képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör
vény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: 

a) az általam képvisel t szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jog i személyiséggel 
nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatko
zom, és 

ab)fa megfelelő'aláhúzandó], 

az Európai Unió tagállamában, 
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, 
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, 
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről 
szóló egyezménye van 

6/1 
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és ez az ország: [ország megnevezése] , és 

ac)nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 
társaságnak, amelyről a 3, pontban nyilatkozom és 
ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 
vagy szavazati joggal bíró jogi személyjogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében 
az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom. 

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályo
zásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tény
leges tulajdonosa(i)*: 

Srsz. Tényleges tulajdonos Születési hely és idő Anyja neve 
Részesedés 
mértéke %-ban 

3. Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről**: 

Amennyiben a Támogatott nem magyarországi székhelyű, és üzletvezetésének helye külföldön van, és székhe
lye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel 
Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat be
nyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő 
kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók
kal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenysé
géből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdál
kodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését): 

adóév Gazdálkodó szervezet neve Az illetőség szerinti országban 
termelő, feldolgozó, mezőgazda
sági, szolgáltató, befektetői, va
lamint kereskedelmi tevékenysé
géből származó bevételének ará
nya az összes bevételhez képest 

(pályázat benyújtá
sának éve) 

(utolsó lezárt 
adóév) 

Amennyiben a Támogatott magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság. 
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4. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal 
bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 
átláthatóságáról 

4.1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal (továbbiak
ban: részesedés mértéke) bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szerve
zetek) és adóilletőségük: 

Srsz. Gazdálkodó szervezet neve Szervezet adószáma Részesedés 
mértéke %-
ban 

Adóilletősége 

4.2. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi 
ev<=*m<̂ 1\/ I/OÍT\7 ir\rri c •v/̂ m 1 \/í c £ rr rr Í» 1 ní>m re±r\A A 1 l'ATn rr a -zA a I L" r\ A r\ C7AruA7pl tpn\/lpfTPc ti 11 a i A Ari r\ o c\ (\\* * 

Srsz. Gazdálkodó szervezet neve Tényleges tu
laj donos(ok) 

Születési hely és 
idő 

Anyja neve Részesedés 
mértéke 
%-ban 

4.3. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról 
szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társasági** minősítése 

Amennyiben a 4 .1 . pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió tagálla
mában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye 
van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó 
lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen 
saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mező
gazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka 
az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat 
kitöltését): 

adóév 

(pályázat be
nyújtásának 
éve) 

Gazdálkodó szervezet neve Az illetőség szerinti országban termelő, 
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 
befektetői, valamint kereskedelmi tevé
kenységéből származó bevételének ará
nya az összes bevételhez képest 

(utolsó lezárt 
adóév) 

Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság. 
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III. Civil szervezetek, vízitársulatok 

1. Alulírott, M : . ^ ( ^ . . . . . ^ y ^ ... ; (név), mint 
a AAO".. .. ^^OA^Cir ^^..^.^....^S.....?..?..: (civil szervezet, vízitársulat 
neve) J j . 1 t ^ . . A . ^ ^ (székhely)Af4.?.£..%*:Z.7.../.-ÍT. (adószám) 
törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: 

a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői: 

Srsz. Vezető tisztségviselő 
f 

Születési hely és 
idő 

Anyja neve 

A. 

» 1 — 
Li. 

b) Az általam képviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi szerve-
zet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel: 

Srsz. Vezető tisztségviselő Szervezet neve Szervezet 
adószáma 

Részesedés 
mértéke Tó
ban 

c) A b) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz 

ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom. 
cb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, amelyről a 3. pontban 
nyilatkozom. 
cc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföl
di 
társaságnak**, amelyről a 3. pontban nyilatkozom. 
cd)a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati 
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az ca), cb) és 
cc) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom. 

HITTEL A N E M Z E T É R T 
A L A P Í T V Á N Y 

1163 Budapest, Thököly út 88. $>v.t4~—\UM4-— 
Adószám: 18195929-1-42 

file:///UM4-
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2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 

A b ) pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályo
zásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tény
leges tulajdonosa(i)*: 

Srsz. Gazdálkodó szervezet 
neve 

Tényleges 
tulajdonos 

Születési hely és idő Anyja neve Részesedés 
mértéke Tó
ban 

3. Nyilatkozat a b) pont szerinti szervezet átláthatóságáról 

3.1. A b ) pont szerinti szervezet(ek) adóilletősége 

Srsz. Gazdálkodó szervezet neve Szervezet adószáma Részesedés 
mértéke Tó
ban 

Adóilletősége 

3.2. A b) szerinti szervezetek ellenőrzött külföldi társasági** minősítése 

Amennyiben a 3.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió tagálla
mában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye 
van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja 
meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az 
adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkozta
tott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereske
delmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyi
ben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését): 

adóév Gazdálkodó szervezet neve Az illetőség szerinti országban terme
lő, feldolgozó, mezőgazdasági, szol
gáltató, befektetői, valamint kereske
delmi tevékenységéből származó be
vételének aránya az összes bevételhez 
képest 

(pályázat be
nyújtásának 
éve) 

(utolsó lezárt 
adóév) 

Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság. 
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4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több 
mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, 
amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezek vezető tisztségviselői 25%-ot meghaladó részesedéssel rendel
keznek 

Srsz. Gazdálkodó 
szervezet ne
ve 

Adószám Részesedés 
mértéke %-
ban 

Adóilletősége tényleges tulaj-
donos(ok) 

tényleges tulajdonos 
születési helye és ideié 

Amennyiben a fenti táblázatban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió 
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezmé
nye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó 
lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen 
saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazda
sági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az ösz-
szes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöl
tését): 

adóév Gazdálkodó szervezet neve Az illetőség szerinti országban terme
lő, feldolgozó, mezőgazdasági, szol

gáltató, befektetői, valamint kereske
delmi tevékenységéből származó be

vételének aránya az összes bevételhez 
képest 

(pályázat be
nyújtásának 
éve) 

(utolsó lezárt 
adóév) 

Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság. 

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyil
vántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére). 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 

A fent megadott adatokban bekövetkező változást 8 napon belül, az új adatokra vonatkozó nyilatkozat megküldé
sével jelzem. 

Kelt, . föv . W ^ w / b c 5 k ^ ^ • 

törvényes képviselő neve 

cégszerű aláírá 

A * és ** felölt fogalmak magyarázatát a kitöltési segédlet tartalmazza 

HITTEL A N E M Z E T É R T 
A L A P Í T V Á N Y 

1163 Budapest, Thököly út 88. 
Adószám: 18195929-1-42 





3. függelék a 15/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez 

N Y I L A T K O Z A T 

az Európai Unió működésérő l szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 

t ámoga tá sokra való alkalmazásáról szóló, 2013. d e c e m b e r 18-i 1407/2013/EU bizottsági 

rende le t (HL L 352., 2013.12.24. , 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) t á m o g a t á s 

e se tén 

1. Kedvezményezett adatai 

Név: D 0 - rVüO-^AT-u / V í n W 

Adószám: 

Elérthetőség: 4AC0 I k - A - O í - T w ; ^ -*«»<Pr. l e l : 13í C?oi ^ T - 6 o « n -

Aláírásra jogosult képviselő: D v - H o ^ J W . * t f v t _ -

E-mailcím: /iy^wtJLL. aJót^í-.^ ö t jL • e /4 t . KA* 

(jelölje X-szel) 
I | Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során 
I | Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során 

Egyesülés, szétválás ideje: Egyesülés, szétválás ideje: 
(év) (hónap) (nap) 

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 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, a 
következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek. 

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 (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, 
amelyek elbírálása folyamatban van). 

Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához 
szükséges adatokat is tartalmazzák. 1 

1 Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az 
egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően 
jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad. 

Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az 
eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott 
tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a 
szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett 
vállalkozások között. 
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3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról 
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében 
a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak. 
Vállalkozás neve Adószáma 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható 
kockázatfinanszírozási célú (kockázatitőke-támogatás) intézkedéssel vagy azonos elszámolható 
költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg 
meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában 
meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően 
a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.5 

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen kockázatfinanszírozási célú 
intézkedésre vonatkozó, vagy a jelen pályázattal érintett csekély összegű támogatás elszámolható 
költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó állami támogatásra nyújtott be támogatási 
kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása 
folyamatban van). 

5 Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, az egy és 
ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem. 
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4. Adatok a kockázatfinanszírozási célú intézkedések vagy azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra 

Sor
szám 

Támogatás 
jogalapja 

(uniós 
állami 

támogatási 
szabály) 

Támogatást 
nyújtó 

szervezet 

Támogatási 
kategória 

(pl. regionális 
beruházási 
támogatás) 

Kérelem 
benyújtásának 

dátuma 6 

Odaítélés 
dátuma 

Kockázatfinanszírozási 
célú intézkedés teljes 
összege jelentértéken 

/ a zonos 
elszámolható 

költségek teljes 
összege jelentértéken 

Forint Euró 

Kockázatfinanszíro
zási célú intézkedés 

vonatkozásában 
nyújtott állami 

támogatás bruttó 
támogatástartalma / 

azonos 
elszámolható 

költségek 
vonatkozásában 
nyújtott állami 

támogatás bruttó 
tá mogatásta rtal ma 7 

Maximális 
támogatási 
intezitás (%) 

vagy 
maximális 

támogatási 
összeg 

Forint Euró 

Amennyiben a támogatásról még nem született elöntés. 
7 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján. 
8 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani: 
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási elöntés 
napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó. 
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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. 

Kelt: ^dL^JL 

Kedvezményezett 
(aláírás, pecsét) 

HITTEL A N E M Z E T E R i 
ALAPÍTVÁNY 

1163 Budapest, Thököly út 88 
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