
KISBENZINKUTAK TÁMOGATÁSA 2022

ÚJ KÉRELMET 
NYÚJTOK BE

+ 3 VAGY 4 HÓNAP 
TÁMOGATÁST IGÉNYLEK

NEM KÉREM A + 3 VAGY 
4 HÓNAP TÁMOGATÁST

KÖTELEZŐ  VALAMENNYI ESETBEN:
Szakmai beszámoló benyújtása a támogatási időszakot követően legkésőbb 2022. november 30-ig a támogatáskezelő felületen, illetve a kötelező 

vállalásokról szóló nyilatkozat postai úton történő beküldése.

Ezek hiányában a támogatási összeget vissza kell fizetni!

Támogatási kérelem benyújtása 
a támogatáskezelő felületen, 
a szükséges dokumentumok 

feltöltése
+

Banki felhatalmazó levelek 
eredeti példányának postai úton 

való beküldése
(a banki felhatalmazó levelek 

érvényességi idejének visszavonásig
kell szólnia)

Támogatási kérelem benyújtása a támogatáskezelő felületen 
az alábbi dokumentumokkal:

• + 3 hónap támogatás igénylése esetén: 2021. július, augusztus, szeptember havi NAV_J41 nyomtatvány
• + 4 hónap támogatás igénylése esetén: 2021. június, július, augusztus, szeptember havi NAV_J41 nyomtatvány
• Banki felhatalmazó levelek érvényességi idejének ellenőrzése (a banki felhatalmazó levelek érvényességi 

idejének visszavonásig kell szólnia)
• Köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás - 30 naptári napnál nem régebbi NAV-tól kikért példánya
• „Általános” nyilatkozat korábban tett nyilatkozatokban bekövetkező változásról
• Jogi személy nyilatkozat (frissített változat ismételt benyújtása)
• Nyilatkozat az ideiglenes válságkezelési keret terhére megítélt támogatásokról VAGY

Csekély összegű támogatásokra vonatkozó nyilatkozat (támogatási jogcím igénytől függően)
• Kapcsolt/partner vállalkozásokról szóló nyilatkozat
• Változás esetén a változással érintett dokumentum frissítése (ismételt benyújtása)

+
Új/módosított banki felhatalmazó levelek eredeti példányának postai úton való beküldése



BANKI FELHATALMAZÓ LEVELEKKEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
(új kérelem, illetve + 3 vagy 4 hónap igénylése esetén)

• A cégkivonatban szereplő összes bankszámlához kapcsolódóan be kell nyújtani.
• A vállalkozás egyedi azonosító számának (űrlap iktatószám, 2022/KB/………) szerepelnie kell rajta.
• A banki felhatalmazó levelek érvényességi idejének visszavonásig kell szólnia. 
• Cégszerű aláírás szükséges a Kedvezményezett részéről (a vállalkozás pecsétje vagy a vállalkozás nevének 

nyomtatott betűvel való kiírása szükséges az aláíráshoz).
• A jogosult neve helyesen IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. vagy IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság.
• A kérelem benyújtásától számított 10 naptári napon belül az eredeti példány(oka)t postai úton is szükséges 

eljuttatni az alábbi címre (új kérelem és változás/módosítás esetén):
IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.
1387 Budapest, Pf. 17.


