MÁK nyilatkozat
(kitöltése csak agrár célú csekély összegű támogatási jogcím melletti Széchenyi Mikrohitel Konstrukció igénylése esetén
szükséges)

NYILATKOZAT
A Vállalkozás neve (cégneve):

……………………………………………………..

Vállalkozás adószáma:

……………………………………………………..

Ügyfél-azonosító:

……………………………………………………..

Képviseletre jogosultak neve, beosztása:

……………………………………………………..

A Vállalkozás székhelye/lakcíme:

……………………………………………………..

1.) A KAVOSZ Zrt. a részére, illetve megbízottja részére átadott, a Vállalkozásra vonatkozó valamennyi adatot a Vállalkozás
által a csekély összegű támogatási jogcím melletti, agrár célú Széchenyi Mikrohitel Konstrukció (a továbbiakban:
Konstrukció) igénylésére vonatkozó hitelkérelme(i) benyújtásakor, a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartásba
veszi, kezeli, felhasználja, illetve a vele kapcsolatban álló Résztvevő Szervezetek, így különösen a Magyar Államkincstár (a
továbbiakban: Kincstár) részére átadja.
2.) A KAVOSZ Zrt. az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) alapján a
mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) szerinti ügyfél-azonosító alapján az
igénybe vehető csekély összegű támogatáshoz kapcsolódóan a szabad mezőgazdasági, halászati és általános egyéni és
tagállami csekély összegű támogatási keret ellenőrzése érdekében, valamint a Támogatási törvény 26. § (1) bekezdésének
f) pontja alapján vezetett nyilvántartási rendszer (a továbbiakban: nyilvántartási rendszer) működtetése céljából a
Kincstártól az alábbi adatokat kéri: ügyfél-azonosító, név, lakóhely/székhely címe, szabad általános, mezőgazdasági, illetve
halászati csekély összegű támogatási keret - amely a vállalkozással a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja
szerinti „egy és ugyanazon” vállalkozásnak minősülő vállalkozás által igénybe vett támogatások figyelembevételével kerül
meghatározásra-, az egy és ugyanazon vállalkozás kapcsolat. A KAVOSZ Zrt. a jelen pontban foglaltak érdekében a
Vállalkozás adatait, valamint a Vállalkozással egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás adatait, ezen
vállalkozásoknak a Vállalkozás részére adott felhatalmazása alapján a Kincstár részére átadja.
3.) A Kincstár az átadott adatokat a 2.) pontban foglaltak érdekében felhasználja.
4.) Az igényelt csekély összegű támogatási jogcím melletti, agrár célú Konstrukció támogatástartalmának összege a
támogatási feltételek teljesülése esetén a Kincstár nyilvántartási rendszerében zárolásra kerül.
5.) A KAVOSZ Zrt. a Kincstár által szabályozott módon köteles a Vállalkozás adatait megküldeni a Kincstárnak, illetve a jelen
Nyilatkozatot vagy annak szkennelt formátumú másolati példányát a KAVOSZ Zrt. köteles elkülönítetten kezelni és
felhívásra a fenti formátumok valamelyikén a Kincstár rendelkezésére bocsátani, továbbá a Kincstár a jelen Nyilatkozat
meglétét bármikor ellenőrizheti.
6.) A támogatási adatok átadását a Támogatási törvény 25. § (1) bekezdése, kezelését a 22. § (1) bekezdése teszi lehetővé.
Jelen Nyilatkozat 1.) -6.) pontjaiban foglaltakat tudomásul veszem.
Kijelentem továbbá, hogy megfelelő felhatalmazással rendelkezem
a Vállalkozásommal „egy és ugyanazon“ vállalkozás(ok)nak minősülő vállalkozás(ok)tól, hogy az általuk az igénylés
üzleti évében és az azt megelőző két üzleti évben kapott csekély összegű támogatás összegét, illetve
támogatástartalmát, azonosító adataik megjelölése mellett a hiteligénylésnél megadjam és a KAVOSZ Zrt. ezen
adatokat felhasználja és a Kincstár részére átadja.
Jelen Nyilatkozat visszavonásig érvényes.
Kelt: ……………………….., 202…………………………
(a kérelem beadásakor a regisztráló irodában kell dátumozni és aláírni)
………………………………………………………….
Vállalkozás aláírása (társas vállalkozás esetén cégszerűen)
Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: …………………………….
Előttünk, mint tanúk előtt (őstermelő, egyéni vállalkozó, vagy őstermelők családi gazdasága esetén):
1. tanú neve:
2. tanú neve:
lakcíme:

lakcíme:

aláírása:

aláírása:

1

