
                        4.sz. melléklet
  

 

 
 
 

 

Egyszerűsített kölcsönkérelem területalapú/egyéb támogatás 
előfinanszírozására 

 

1. Vállalkozás főbb adatai (társasági formában működők esetén): 
 

A vállalkozás cégneve:  

A vállalkozás rövidített neve:  

Adószám:  

Főtevékenysége (megnevezés TEÁOR kóddal)  

Főtevékenységen kívüli tevékenységek, melyből bevétel 
származik 

 

Cégkivonat kelte  

Cégjegyzék szám:  

KSH számjel:  

1.1. Vállalkozás vezetőjének adatai: 

Vállalkozás képviseletében eljáró neve:  

Születési neve:  

Születési helye:  

Születési ideje:   

1.2. Egyéb adatok: 

A kölcsönhöz kapcsolódó levelezési cím:  

Működési helyszín: 
 Megeggyezik a székhellyel 
 Nem egyezik meg, és pedig:  

Vállalkozás e-mail címe:  

1.3. Helyi Önkormányzat felé keletkezett helyi adófizetési kötelezettség (Tárgyévi adóelőlegre vonatkozóan): 

Adókötelezettség összege: 
Teljesítés státusza (Teljesített/Fizetési megállapodás alatt/Nem 
teljesített 

  
 
 

2. Vállalkozás típusa: (x-el jelölendő) 
 

KKV   Igen    Nem 

Ha KKV, annak típusa  Mikro   Kis  Közép    
 

3. Egyéni vállalkozó, őstermelő, egyéni cég esetén: 
 

Családnév:  

Születési neve:  

Anyja neve:  

Születés helye, ideje:  

Fiók: Átvétel dátuma: 

Cím: Átvevő neve: 

Telefon: Iktató szám: 
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Lakcím:  

Levelezési cím:  

Adószám/ adóazonosító jel:  

Őstermelői igazolvány száma  

Főtevékenység TEÁOR kódja:  

Egyéni vállalkozói igazolvány szám vagy 
regisztrációs szám: 

 

 

Családi gazdaság tagjainak neve és születés 
ideje 

  

  

  

Családi gazdaság száma:   

Tevékenység megkezdésének dátuma:   

Az ügyfél a családi gazdaság vezetője?  igen  nem 
A hitelt a családi gazdaság nevében kívánja 
felvenni?  igen  nem 

 

  

Cégjegyzék szám (egyéni cég esetén):  
 

Aktív gazda státusznak megfelel-e?  igen  nem 
 

4. Igényelt kölcsön adatai: 
 

Kölcsön típusa:  Terület alapú támogatások előfinanszírozása 

A kölcsön jellege: támogatás előfinanszírozás 

Az igényelt kölcsön összege:                         HUF 

Az igényelt kölcsön futamideje:   hónap 

Tőketörlesztés ütemezése:  támogatás kifizetésekor         lejáratkor      

Kamatfizetés ütemezése:   negyedéves      
 

4.1. Az előfinanszírozás kért ütemezése: 
 

A Bank által jóváhagyásra kerülő 
előfinanszírozás összegéből: 

 a teljes összeget kérem folyósítani 
 a mellékelt nyilatkozat szerint megjelölt összeget kérem folyósítani  

 
5. Számlát vezető hitelintézet (ek) és pénzforgalmi számla (ák) száma: 

 

5.1. Adós más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett vállalkozói fizetési számlái: 
Számlavezető megnevezése Pénzforgalmi számlaszáma 

  

  

 
5.2. Adós hitelintézetnél vezetett vállalkozói fizetési számlái: 

Számlavezető megnevezése Pénzforgalmi számlaszáma 
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6. Kapcsolat rendszerek: 
 

Információ a vállalkozás 20% vagy azt meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező tagjairól, tulajdonosairól) 
6.1. Amennyiben a tulajdonos természetes személy: 
 
Családi név:  Utónév:   

Születési családnév:  Születési utónév:  

Születési dátum:  Születési hely:  

Anyja családneve:  Anyja utóneve:  

Tulajdonos adóazonosító 
jele: 

 

Igazolvány típusa:  Igazolvány száma:  

Állandó lakcím:    

Tulajdoni hányad ( %)    

 
6.1.Amennyiben a tulajdonos természetes személy: 
 
Családi név:  Utónév:   

Születési családnév:  Születési utónév:  

Születési dátum:  Születési hely:  

Anyja családneve:  Anyja utóneve:  

Tulajdonos adóazonosító 
jele: 

 

Igazolvány típusa:  Igazolvány száma:  

Állandó lakcím:    

Tulajdoni hányad ( %)    

 
 

6.2. A hiteligénylő vállalkozás tagjai között többségi tulajdoni részaránnyal  rendelkező tag (magánszemély, vagy 
vállalkozás), azon gazdasági társaság adatainak feltüntetése, akikben ugyanezen tag ugyancsak többségi tulajdoni 
részaránnyal rendelkezik: 
 
Magánszemély tag neve     
vagy társaság tag neve   
Tag tulajdonolt vállalkozás neve Adószáma Részesedés mértéke % 
   

Szöveges bemutatás, társtulajdonosok: 
 

 
 
 
 
 
6.3. A hiteligénylő egyéb kötelezettségei 
Vállalt-e más adós hitelében kötelezettséget (adóstárs, kezes, zálogkötelezett - fedezetet 
nyújtó, garanciát nyújtó) 
 

 Igen  
 

 Nem 

Amennyiben igen a vállalt kötelezettség leírása, (adós neve, 
kötelezettség fajtája, hitel összege) 
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7. Gazdasági kapcsolat vevőkkel, szállítókkal: 
 
7.1.Vevőkkel és szállítókkal való kapcsolat: 
 

Három legnagyobb vevő, 
adószámuk 

Nettó forgalom az 
előző naptári évben 

(Ezer Ft) 

Aránya a teljes 
nettó 

forgalomból 
(%) 

Ha fennáll szerződéses kapcsolat  

Üzleti kapcsolat 
kezdete 

Megkötött 
szerződés 
lejárata 

Ügyfélcsoporton 
belüli 

      Igen    Nem 
      Igen    Nem 
      Igen    Nem 

 

Három legnagyobb szállító, 
adószámuk 

Nettó forgalom az 
előző naptári évben 

(Ezer Ft) 

Aránya a teljes 
nettó 

forgalomból 
(%) 

Ha fennáll szerződéses kapcsolat  

Üzleti kapcsolat 
kezdete 

Megkötött 
szerződés 
lejárata 

Ügyfélcsoporton 
belüli 

      Igen    Nem 
      Igen    Nem 
      Igen    Nem 

 
 
 

Vevőkkel való kapcsolat Szállítókkal való kapcsolat 
 a vevőkör a jövedelmezőség csökkenése nélkül változtatható  szállítók könnyen helyettesíthetőek 
 a vevőkör csak a jövedelmezőség csökkenésével változtatható  kevés számú, de monopol helyzetű szállító 
 valamely vevő kiesése nehezíti a működést 
 hiteligénylővel azonos ügyfélcsoportba tartozó vevő(k) 

 a szállítók monopol helyzetűek 
 hiteligénylővel azonos ügyfélcsoportba tartozó szállító(k) 

 
8. A vállalkozás fennálló tartozásai: 
8.1. Az összes kötelezettségből hitelintézetekkel szembeni tartozások: 

 
Megnevezés Összeg Pénzügyi intézmény(ek) megnevezése 

   
Éven belüli lejáratú kötelezettség   

   
   
   

Éven túli lejáratú kötelezettség   
   
   
   

Lejárt tartozások   
   
   

Összesen: 
 

 

 
8.2. Költségvetési szervek felé fennálló tartozások: 
 
 

Megnevezés Összeg                     ebből 
lejárt tartozás    

 
átütemezett tartozás 

NAV 
 

   

Helyi önkormányzat 
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  9. A támogatás adatai: 
 

2021. június 9-én jogszerű földhasználóként bejelentett/bejelentésre kerülő, 
egységes területalapú SAPS alaptámogatásra és a zöldítés támogatásra 
jogosult teljes terület: 

                                                               
                                                          
ha 

A 2021. június 9-i területhasználat az utolsó kifizetési határozatban 
jóváhagyott területhez képest: 

 azonos  alacsonyabb                        
 magasabb a területhasználat 

Amennyiben magasabb, a területhasználat a növekmény mértéke:                                                           
ha 

Kijelentem, hogy Natura 2000 gyepterület vonatkozásában kompenzációs 
támogatás igénybevételére: 

 jogosult vagyok 
 nem vagyok jogosult 

A támogatásra jogosult Natura 2000 gyepterületek nagysága                                                           
ha 

 

Ügyfél kijelenti, hogy jogszerű földhasználó, melyet a vonatkozó dokumentum/ok benyújtásával igazol.  

 igen     nem 

Az alábbiak alapján számított (termőföld terület x hektár az előfinanszírozás alapja) előfinanszírozás összegét kérem a fent 
megjelölt területekre. 
 

Ügyfél kijelenti, hogy a …………………. évben jogszerű földhasználóként/aktív gazdaként várhatóan …………………..……Ft.  

közvetlen agrártámogatásra jogosult, mely az alábbiak szerint oszlik meg: 

Támogatás jogcíme Várható támogatás összege (Ft/ha) Előfinanszírozás alapja (Ft/ha) 
Alaptámogatás (SAPS) 1037 hektárig* 49 600 47 120 
Zöldítés 28 070 22 456 
Együttesen (alaptámogatás+zöldítés) 77 670 69 576 
Fiatal gazda támogatás max.90 ha-ig 24 810 22 329 
Natura 2000 támogatás 21 390 18 180 
AKG támogatás a legutolsó kifizetési határozat szerinti támogatási összeg 80%-a 

*1037,1 hektár és 1200 hektár között az alaptámogatás (SAPS) 5%-a elvonásra kerül, 1200 hektár fölött nem igényelhető. 
 
Tudomásul veszem, hogy a Bank jogosult az előfinanszírozás ily módon számított összegénél alacsonyabb összegű 
előfinanszírozást nyújtani. 
 
10. Nyilatkozatok: 
 
Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy az 1307/2013/EU rendelet 4.cikk 1. bekezdés szerinti mezőgazdasági termelőnek, a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Támogatás tekintetében támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőnek¹ 
minősül. Ügyfél kijelenti továbbá, hogy a Magyar Államkincstár által vezetett Ügyfél nyilvántartási rendszerben ügyfélként, 
mezőgazdasági termelőként felvételre került. 
 
Ügyfél kijelenti, hogy a zöldítés komponens finanszírozásánál megfelel az alábbiaknak a vonatkozó jogszabálynak 
részletezettek szerint: 
  tárgyévben termesztett növények diverzifikálása 
  állandó gyepek fenntartása 

           ökológiai célterület fenntartása 
 

Ügyfél kijelenti, hogy korábbi támogatási kérelmének ellenőrzése során keletkezett MÁK jegyzőkönyveket, megállapításokat 

az őt hitelező pénzintézetnek maradéktalanul átadta, az esetleges szankciókról partnerét tájékoztatta, illetve ezek hiányában 

jelen nyilatkozat aláírásával tanúsítja, hogy eddigi kérelmeit az MÁK nem ellenőrizte. 
 

Ügyfél kijelenti, hogy a kölcsön futamideje alatt az MÁK esetleges ellenőrzéseiről készült dokumentumok 

bemutatja/megküldi.  
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Ügyfél kijelentem, hogy nem folyik ellenem eljárás a MÁK előtt jogosulatlanul igénybevett támogatással kapcsolatban.  

Kijelentem, hogy a kölcsönnel kapcsolatos, a Bank által végzett adatkezelésről szóló tájékoztatást megismertem. A 
tájékoztatást a Bank Üzletszabályzata és Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza, melyek elérhetőek a Bank honlapján 
(www.polgaribank.hu) vagy bankfiókjaiban. 

Kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a kölcsönkérelemben és mellékleteiben megjelölt adatok a valóságnak 
megfelelnek valamint felhatalmazom a Hitelezőt, hogy az általam személyazonosságom igazolásául bemutatott bármely 
személyi okmányról fénymásolatot készítsen és azt megőrizze. 

 
Kelt: ……………………………………………, …………………… év ………………… hó ……………………. nap 
 
 
                           ………………………………………………………... 
                                       aláírás 
Előttünk mint tanúk előtt: 

 
Név:     …………………………………………………………………….                         Név: ………………………………………………………………… 

Aláírás: …………………………………………………………………….                                  Aláírás: ……………………………………………………………. 

Lakcím: …………………………………………………………………….                                 Lakcím: ……………………………………………………………. 

  
____________________________ 
¹ Mezőgazdasági termelő: az 1307/2013/EU rendelet 4.cikk (1. bekezdés a)pontja szerinti természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy ami a mezőgazdasági tevékenységét az 1307/2013/EU rendelet 4.cikk (1) bekezdése szerinti területen folytatja. 

 

A nyilatkozatot egyéni vállalkozó, őstermelő és családi gazdálkodó adós esetén kell alkalmazni: 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek és 
hozzájárulok azoknak a hitelnyújtó által történő kezeléséhez. 
 
Jelen nyilatkozattal kijelentem, hogy a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény rendelkezései 
szerint sem bíróságon kívüli adósságrendezésre irányuló megállapodás megkötését, sem bírósági adósságrendezési eljárás 
lefolytatását nem kezdeményeztem, illetve adóság rendezési eljárás hatálya alatt nem állok. 
 
Tudomásul veszem (vesszük), hogy jelen dokumentum Polgári Bank Zrt. általi átvétele nem jelent kötelezettséget a Polgári 
Bank Zrt. számára az igényelt szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésére. 

 
Tudomásul veszem (vesszük), hogy a Bank az igénylés alapján kölcsönbírálatot végez, illetve tudomásul veszem (vesszük), 
hogy a Bank jogosult a kérelmet elutasítani, vagy alacsonyabb kölcsönösszeget megállapítani. 

 
Kijelentem, hogy vállalkozásom nem áll adósságrendezési eljárás alatt. 
 
Kelt: ……………………………………………, …………………… év ………………… hó ……………………. nap 
 
 
                           ………………………………………………………... 
                                       aláírás 
Előttünk mint tanúk előtt: 

 
   Név:     …………………………………………………………………….                         Név: ………………………………………………………………… 

Aláírás: …………………………………………………………………….                                  Aláírás: ……………………………………………………………. 

Lakcím: …………………………………………………………………….                                 Lakcím: ……………………………………………………………. 

  

http://www.polgaribank.hu/
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A nyilatkozatot Vállalkozás esetén kell alkalmazni: 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem (kijelentjük), hogy a vállalkozás nem áll csőd, felszámolási, illetve 
végelszámolási eljárás alatt és a vállalkozás ellen nincs folyamatban végrehajtási eljárás.  
 

A vállalkozás a tevékenység folytatásához szükséges minden hatósági engedéllyel rendelkezik. 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem (kijelentjük), hogy a fentiekben az általam (általunk) közölt adatok                           
a valóságnak megfelelnek a vállalkozás minden kötelezettségét és gazdálkodásának fontosabb körülményeit ismertette, 
azokon túl nincs fennálló (vagy várható) kötelezettsége – és hozzájárulok (hozzájárulunk) azoknak a hitelnyújtó által történő 
kezeléséhez. 

 
Tudomásul veszem (vesszük), hogy jelen dokumentum Polgári Bank Zrt. általi átvétele nem jelent kötelezettséget a Polgári 
Bank Zrt. számára az igényelt szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésére. 

 
Tudomásul veszem (vesszük), hogy a Bank az igénylés alapján kölcsönbírálatot végez, illetve tudomásul veszem (vesszük), 
hogy a Bank jogosult a kérelmet elutasítani, vagy alacsonyabb kölcsönösszeget megállapítani. 

 
Kijelentem a vállalkozás 25 % feletti tulajdonosa vagy vezető tisztségviselője az elmúlt 5 év során nem volt olyan 
vállalkozásnak 25 % feletti tulajdonosa vagy vezető tisztségviselője, amely ellen - a 25% feletti tulajdonosi vagy vezető 
tisztségviselői viszony fennállása alatt - csődeljárás illetve felszámolás indult. (gazdasági társaság esetén) 

Kijelentem, hogy: (Válaszát aláhúzással jelölje) 
 

A vállalkozás - tevékenysége alapján - a Pmt. hatálya alá tartozik1 IGEN / NEM  
A vállalkozás rendelkezik-e a Pmt.-ben előírt „Belső Szabályzattal” IGEN / NEM 
A vállalkozásnál megtörtént-e a Pmt. -ben nevesített „Kijelölt személy” 
kinevezése, bejelentése a pénzügyi információs egységként működő hatóság 
felé 

IGEN / NEM 

A vállalkozás rendelkezik-e a Pmt. hatálya alá tartozó tevékenysége végzésére 
vonatkozó hatósági engedéllyel? 

IGEN / NEM 

 
Kelt: ……………………………………………, …………………… év ………………… hó ……………………. nap 

 
 
 
 
         ………………………………………………………... 
                                                                   Hiteligénylő cégszerű aláírása 
 
 
 
 
                                                 
1 a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény hatálya kiterjed a Magyarországon 
székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező  

a) hitelintézetre; 
b) pénzügyi szolgáltatóra; 
c) foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézményre; 
d) önkéntes kölcsönös biztosítópénztárra; 
e) nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést végzőre; 
f) ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzőre; 
g) könyvvizsgálói tevékenységet végzőre; 
h) könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végzőre; 
i) játékkaszinót, kártyatermet működtetőre vagy távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot, online kaszinójátékot szervezőre; 
j) nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedőre; 
k) árukereskedőre, amennyiben tevékenysége folytatása során kétmillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el; 
l) ügyvédre, európai közösségi jogászra (a továbbiakban együtt: ügyvéd), kamarai jogtanácsosra, közjegyzőre és 
m) bizalmi vagyonkezelőre. 
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Kölcsönkérelem Melléklete 
 
 

Nyilatkozat területalapú támogatás igénybevételéről 
 

Abban az esetben töltendő ki, amennyiben nem a maximálisan adható előfinanszírozási összeg 
folyósítását igényli. 

 
Ügyfél neve:  

Ügyfél székhelye:  

Adószáma/Adóazonosító jele:  

Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási 
Rendszerben rögzített regisztrációs száma (korábban MVH 
regisztrációs szám): 

 

 
 

Fent nevezett Ügyfél kérem, hogy a fizetési számlámon legfeljebb az alábbi összeget írják jóvá: 
 

 Ft 

 
Jelen nyilatkozat a ……………………………………...  napon folyósításra benyújtott Előfinanszírozási kérelmek vonatkozásában áll fenn. 
 

 A fent megjelölt összeget az előfinanszírozási kérelem szerint évek vonatkozásában egyenlő arányban kérem folyósítani. 
 
 
 
Kelt: ……………………………………………, …………………… év ………………… hó ……………………. nap 
 
 

 
 
         ………………………………………………………... 
                                                                     Hiteligénylő cégszerű aláírása 
 
 

Előttünk mint tanúk előtt: 
 

Név:     …………………………………………………………………….                        Név: ………………………………………………………………… 

Aláírás: …………………………………………………………………….                                 Aláírás: ……………………………………………………………. 

Lakcím: …………………………………………………………………….                                 Lakcím: ……………………………………………………………. 

 


