1. számú melléklet

IKTATÓSZÁM:
MFB Kisvállalkozói Hitel
Hitelkérelmi nyomtatvány
A) A vállalkozás, az egyéni vállalkozó alapadatai
Hiteligénylő vállalkozás (vagy
egyéni vállalkozó) neve
Anyja neve (egyéni vállalkozó
esetében):
Születési helye és ideje (egyéni
vállalkozó esetében)

cégforma

megye

közterület neve

házsz, em.,ajtó / pf

út, utca, tér

/ hrsz
helység

megye

Telephelye(i)*

közterület neve

ir.szám

házsz, em.,ajtó / pf/
út, utca, tér

Vezetékes telefon

ir.szám

helység

Székhelye

hrsz

Mobiltelefon

E-mail cím:
Legmagasabb iskolai végzettség
(egyéni vállalkozó esetén) –
garancia intézmény lekérdezéshez
A vállalkozás adószáma:

Statisztikai számjele

Cégjegyzékszám/vállalkozói
igazolvány száma
A vállalkozás alapításának és
cégbejegyzésének kelte

alapítás kelte

Főtevékenység TEÁOR kódja

cégbejegyzés kelte

Fő termék VTSZ száma

Két éven belüli jogutódlás esetén a
jogelőd gazdasági társaságok neve
és cégjegyzék száma
Vállalkozás típusa†

név

Mikrovállalkozás

cégjegyzék szám

Kisvállalkozás
fő

Éves statisztikai létszám
Előző évi nettó árbevétel
Adott Euro árfolyam‡
____________(év, hó, nap)

Ezer Ft

Mérlegfőösszeg

€

€

A kérelem benyújtásának évében,
illetve az azt megelőző 2 pénzügyi
évben igénybe vett csekély összegű
(„de minimis”) támogatások összege

Ft

*

Több telephely esetén mindegyikre vonatkozóan kérjük kitölteni!
Kérjük a megfelelőt aláhúzni.
‡
Eljárási rend szerinti dátummal, dátumot kérjük szerepeltetni.
†
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1. számú melléklet
Az MFB Kisvállalkozói Hitel
közvetítőjével kapcsolatot tartó
személy neve, beosztása, telefonés faxszáma

név

Telefon:

beosztás

Fax:

Vállalkozás rövid bemutatása
(történet, tevékenység, stb.)

B) Az igényelt beruházási hitel
Hitelcél megnevezése
Ft

összege
A hitel futamideje

hónap

Rendelkezésre tartási idő

hónap

ebből türelmi idő

hónap

C) A vállalkozás gazdálkodására vonatkozó adatok§
1.
1.

Gazdasági társaság esetében
Megnevezés

Előző lezárt év (20__)

Saját tőke

2.

Ebből: Jegyzett tőke

3.

Tőketartalék

4.

Forgóeszközök

5.

Összes forrás

6.

Rövid (éven belüli) lejáratú kötelezettségek

7.

Hosszú (éven túli) lejáratú kötelezettségek

8.

Hosszú lejáratú kötelezettségek (éves) kamata a tárgyévben

9.

Hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete

10.

Adózott eredmény

11.

Értékcsökkenés

12.

Adózás előtti eredmény

13.

Nettó árbevétel

§
Újonnan alakult vállalkozás, továbbá az olyan egyéni vállalkozó, közkereseti társaság, betéti társaság esetén, amely csak bevételi
nyilvántartást vezet nem kell kitölteni!

Hatályos: 2013. április 22-től
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1. számú melléklet

2.

Egyéni vállalkozó esetében

Egyszerűsített Vállalkozói Adó szerint adózó egyéni vállalkozó esetében
Előző lezárt év**

Megnevezés
1.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2.

Forgóeszközök (3+4+5+6+7+8)

3.

Pénzeszközök (pénztár és bankszámla egyenlege)

4.

Értékpapírok bekerülési értéke

5.

Vevőkkel szembeni követelések

6.

Egyéb (vevőkön kívüli) követelések összesen

7.

az összes követelésből (vevők+egyéb) határidőn túli követelés

8.

Készletek értéke

9.

Befektetett eszközök (10+11)

10.

Folyamatban lévő beruházások értéke

11.

Tárgyi eszközök nettó értéke

12.

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

13.

Rövid (éven belüli) lejáratú kötelezettségek (14+15+16)

14.

Szállítókkal szembeni kötelezettségek

15.

Adó- és társadalombiztosítási kötelezettség

16.

Egyéb éven belüli kötelezettségek

17.

Hosszú (éven túli) lejáratú kötelezettségek

18.

Hosszú lejáratú kötelezettségek (éves) kamata a tárgyévben

19.

Hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete

20.

Az adóévben megszerzett bevétel

21.

Az EVA alapja

22.

Egyszerűsített vállalkozói adó

23.

Vállalkozói költség összesen

24.

ebből: pénzügyi műveletek kiadásai

25.

rendkívüli kiadás

26.

tárgyi eszköz értékcsökkenése

27.

Vállalkozói jövedelem vagy veszteség

28.

ADÓZÁS UTÁNI VÁLLALKOZÓI JÖVEDELEM

Személyi Jövedelemadó szerint adózó egyéni vállalkozó esetében
Megnevezés
1.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2.

Forgóeszközök (3+4+5+6+7+8)

**

Előző lezárt év (20__)

Újonnan alakult vállalkozás továbbá az olyan vállalkozás esetén, amely csak bevételi nyilvántartást vezet nem kell kitölteni!
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3.

Pénzeszközök (pénztár és bankszámla egyenlege)

4.

Értékpapírok bekerülési értéke

5.

Vevőkkel szembeni követelések

6.

Egyéb (vevőkön kívüli) követelések összesen

7.

az összes követelésből (vevők+egyéb) határidőn túli követelés

8.
9.

Készletek értéke
Befektetett eszközök (10+11)

10.

Folyamatban lévő beruházások értéke

11.

Tárgyi eszközök nettó értéke

12.

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

13.

Rövid (éven belüli) lejáratú kötelezettségek (14+15+16)

14.

Szállítókkal szembeni kötelezettségek

15.

Adó- és társadalombiztosítási kötelezettség

16.

Egyéb éven belüli kötelezettségek

17.

Hosszú (éven túli) lejáratú kötelezettségek

18.

Hosszú lejáratú kötelezettségek (éves) kamata a tárgyévben

19.

Hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete

20.

Az adó alapjába számító bevételek

21.

ebből: pénzügyi műveletek bevételei

22.

rendkívüli bevétel

23.

Egyéb bevétel

24.

Vállalkozói költség összesen

25.

ebből: pénzügyi műveletek kiadásai

26.

rendkívüli kiadás

27.

tárgyi eszköz értékcsökkenése

28.

Vállalkozói jövedelem vagy veszteség

29.

ADÓZÁS UTÁNI VÁLLALKOZÓI JÖVEDELEM

3.

Egyéb gazdálkodási adatok

A piaci helyzet értékelése (kereslet, ár, konkurencia, piackutatás, stb.)

A foglalkoztatottak száma, összetétele (szellemi-, fizikai alkalmazott, szakmunkás, betanított- vagy segédmunkás) a hitelkérelem
benyújtásakor:

A foglalkoztatottak tervezett száma a beruházás befejezésekor:

Hatályos: 2013. április 22-től
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1. számú melléklet
Új munkahelyek száma a beruházás befejezése után:

Fő

A vállalkozás áfa-nyilatkozata
A vállalkozás nem alanya az áfának. Az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
A vállalkozás alanya az áfának. Az elszámolásnál az áfa nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.
A vállalkozás az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozik. Az elszámolásnál az áfával
növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
A vállalkozás alanya az áfának és a jelen beruházási kölcsönszerződéshez kapcsolódóan arányosítással állapítja meg az áfa
visszaigénylését. Az elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelni kell. A költségek ebben az esetben az arányosítással
korrigált értékben vehetők figyelembe.
Vevőállomány nagysága, összetétele a hitelkérelem benyújtásának időpontjában:

Cég eszközeinek, illetve a vállalkozó vagyonának zálogterheltsége (zálogtárgy, jogosult, terhelés összege, terhelés időpontja,
terhelés lejáratának tervezett időpontja):

A beruházás időszerűsége, a beruházással elérhető üzleti cél: értéknövelés, költségcsökkentés, új technológia, termék
(szolgáltatás), minőségjavítás, üzletkör bővítése, profilváltás, munkahelyteremtés, egyéb

A beruházás eredményeként létrejövő termék / szolgáltatás jellemzői, minősége

A beruházás szakmai háttere: szakképzettség, szakmai tapasztalatok

A beruházás előkészítettsége: tervek, árajánlatok, lebonyolítás módja, szállítók, szerződések, hatósági engedélyek, stb.

A beruházáshoz kapcsolódik olyan egyéb támogatás, amely a GOP 4.1 Intézkedésen és/vagy a KMOP 1.3.1 Konstrukción belül
megvalósított más program keretében, egyéb európai pénzügyi alapokból - így különösen a 1260/999/EK rendelet, 2. cikk (1)
pontjában megnevezett strukturális alapokból, azaz az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA), vagy az Európai Szociális
Alapból (ESZA) - társfinanszírozásban részesül?
Igen
1)

Nem

A legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított
bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki?
2)

Hatályos: 2013. április 22-től

Igen

Nem
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D) A hitel megítéléséhez szükséges egyéb információk
1.

A vállalkozás tulajdonosai

Magánszemély esetén:
Tulajdonos neve

Születési neve

anyja neve

születési hely adóazonosító
jel
/ idő

Tulajdoni hányad
e Ft

Lakcím

%

telefonszám

Gazdasági társaság esetén
Vállalkozás neve

2.

Székhely

Adószám

Cégjegyzékszám

TEAOR kód
(fő
tevékenység)

Tulajdoni hányad

Alapítás kelte

Statisztikai
számjel

TEAOR kód
(fő
tevékenység)

Tulajdoni hányad

Alapítás kelte

Statisztikai
számjel

e Ft

%

KKV-nak minősül?

Kapcsolattartó
neve
/telefonszáma

KKV-nak minősül?

Kapcsolattartó
neve
/telefonszáma

A hiteligénylő vállalkozás kapcsolt vállalkozásainak adatai:

Vállalkozás neve

Székhely

Adószám

Cégjegyzékszám

* egyéni vállalkozó esetén adószám/azonosító jel és lakcím

Hatályos: 2013. április 22-től

6

e Ft

%

1. számú melléklet
3.

A vállalkozás vezetőinek, vezető tisztségviselőinek (beleértve a pénzügyi vezetőt is) adatai
neve

születési neve

anyja neve

születési hely / idő

adóazonosító jel*

Lakcím

telefonszám

Vállalkozásban betöltött
szerepe

* egyéni vállalkozó esetén adószám/azonosító jel és lakcím

4.

A vállalkozás az alábbi cégekkel minősül egy ügyfélcsoportnak:

Vállalkozás neve

Székhely

Vállalkozás neve, címe

Adószám

Cégjegyzékszám

Cégjegyzék száma

Alapítás kelte

Statisztikai Tevékenységi Egy ügyfélcsoportnak Tulajdonos esetén a tulajdoni hányad
számjel
kör)
minősül *
e Ft
%

Tevékenységi köre

Tulajdonos esetén Tulajdoni hányad
e Ft

Ha a vállalkozás egy cégcsoport tagja, milyen kapcsolatok (pénzügyi, üzleti) vannak a cég és a cégcsoport többi tagja között?

Kérjük jelölje, hogy az alábbiak közül melyik jogcím szerint minősül a vállalkozás a hiteligénylővel egy ügyfélcsoportnak!
Ügyfélcsoport (kapcsolatban álló ügyfelek csoportja): két vagy több ügyfél, akikkel szemben a hitelintézet kockázatot vállalt és ez egyetlen kockázatnak minősül, mert

Hatályos: 2013. április 22-től
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5.

a)

az egyik ügyfél közvetve vagy közvetlenül a 2000. évi C törvény 3. § (2) bekezdésének 1. pontja szerinti meghatározó befolyást gyakorol a csoport másik tagja felett,

b)

b. az ügyfelek olyan kapcsolatban állnak egymással, hogy ha az egyiknél pénzügyi problémák merülnek fel, valószínűsíthető, hogy a másik is visszafizetési nehézségekkel kénytelen számolni; ilyen
kapcsolatnak számít különösen a
1. kezesség, készfizető kezesség, garanciák és egyéb biztosíték,
2. jogszabályon vagy szerződésen alapuló korlátlan és egyetemleges felelősség,
3. közvetlen kereskedelmi függőség, amelyet rövid távon nem lehet megszüntetni, illetőleg más üzleti kapcsolattal helyettesíteni,
4. közeli hozzátartozói viszony közös háztartásban élő hozzátartozók esetén.

A vállalkozás fontosabb vevői
A cég megnevezése

6.

Üzleti kapcsolat kezdete (év)

Részesedés az árbevétel %-ában

Üzleti kapcsolat kezdete (év)

Részesedése a szállító állományból (%)

A vállalkozás fontosabb szállítói
A cég megnevezése

Hatályos: 2013. április 22-től

8

1. számú melléklet

7.

A vállalkozás számlavezető és hitelező bankjai

A bank megnevezése

8.

Bankkapcsolat jellege
(számlavezetés, hitel)

Számlaszám

Cégfelelős
neve, telefonszáma

Fennálló összes rövid és hosszú lejáratú kötelezettség hitelkérelem benyújtásának napján:

Van-e a vállalkozásnak lejárt, átütemezett kötelezettsége?

Van

Nincs

A lejárt, átütemezett tartozások magyarázata, azokkal kapcsolatban eszközölt illetve tervezett intézkedések:

9.

Az MFB Zrt.-vel és más hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségek

Hitelintézet neve

Szerződés
kelte

Kötelezettség
Jellege*

eredeti
összege

állománya**

Törlesztés ütemezése,
véglejárat, kamatozás

Biztosítékai

pl. forgóeszköz hitel, beruházási hitel, kapott bankgarancia, stb.
** a hitelkérelem benyújtásakor

10. Lízing
Lízingbe adó neve

Lízing tárgya

Lízing típusa*

Lízingelt eszköz
értéke

Lízing hátralék
összesen**

Lízing
véglejárata

Lízing részletek
éves
ütemezése

* pl. operatív vagy pénzügyi
** a hitelkérelem benyújtásakor

11. Kezességvállalás
Kezességvállalás
kedvezményezettje

Kezességvállalás
Szerződés
kelte

eredeti
összege

állománya *

*a hitelkérelem benyújtásakor

Hatályos: 2013. április 22-től
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ütemezése

1. számú melléklet
12. Egyéb tartozások
Tartozás
keletkezésének
kelte

Tartozás
kedvezményezettje

oka

Tartozás
állománya *

Tartozás
kiegyenlítésének
tervezett időpontja

Tartozás
kamatozása

*a hitelkérelem benyújtásakor
13. Peres ügyek
Per tárgya

Perben álló felek

Perérték

Várható kilátások

14. Opciós jogok
Opció tárgya

Opció
jellege*

Opció tárgyának értéke a
kérelem benyújtásakor

Opció kötési
árfolyama**

Opció lehívásának
időpontja / időtartama

* vételi v. eladási
** az az összeg amennyiért az opció tárgyát az opció lehívásakor meg lehet venni vagy el lehet adni

Tervez-e a vállalkozás a jövőben változtatni cégjogi formáján illetve jogi státuszán?

Igen

Nem

Tervez-e a vállalkozás a jövőben - a beruházási hitelkérelemtől függetlenül - jelentős tárgyi eszköz
beszerzést illetve értékesítést?

Igen

Nem

A jelen hitelkérelem tárgyát nem képező folyamatban lévő illetve tervezett beruházások (célja, forrása, összege, stb.)

Hatályos: 2013. április 22-től
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E) A beruházás adatai
a)

A beruházás leírása

A beruházás céljának rövid szöveges bemutatása

A beruházás eredményképpen létrejött
eszközökkel előállítandó,
feldolgozandó, értékesítendő termékek
megnevezése
megye

A beruházás megvalósulási helye

közterület neve

út, utca, tér

Ágazat, amelyben
a beruházás
megvalósul
A beruházás
tervezett
befejezése

A beruházás megvalósulási helye
szerinti régió
A beruházás tervezett kezdete
A hitelből finanszírozott projekt
eredményképpen előállított,
feldolgozott, forgalmazott főtermék
megnevezése
Ingatlan építés, felújítás, korszerűsítés
hitelcél esetén, amennyiben szükséges
építési engedély, úgy annak
érvényessége:
b)

helység

ir.szám
házsz./hrsz

TEAOR

Vámtarifaszáma

Volt-e már
hosszabbítva?

A beruházás tervezett anyagi és műszaki összetétele
Összeg

Megnevezés
1.

Ingatlan építése, vásárlása

2.

Ingatlan átalakítása, felújítása, korszerűsítése

3.

Gépek, műszaki berendezések járművek

4.

Egyéb berendezések, felszerelések

5.

Szoftver

6.

Fejlesztés nettó összköltsége (1+2+3+4+5)

7.

Vissza nem igényelhető áfa összege

8.

Fejlesztés vissza nem igényelhető áfával növelt összköltsége (6+7)

9.

Visszaigényelhető áfa

10.

Fejlesztés bruttó összköltsége (6+9)

Hatályos: 2013. április 22-től
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c)

A beruházás finanszírozási forrásainak összetétele
Megnevezés

1.

Összeg

Saját erő összesen
Ebből

saját forrás
állami támogatás
alárendelt tulajdonosi hitel

2.

MFB Kisvállalkozói Hitel

3.

Egyéb hitel

4.

Egyéb forrás összesen
Ebből

visszaigényelhető áfa
Egyéb nem aktiválható költség

5.

Összesen (1+2+3+4)

F) A felajánlott biztosítékok
A hitel biztosítékainak megítélése az MFB Zrt. belső szabályzata alapján történik.
a)
b)
c)

A fedezeti kör kiterjedhet a beruházás tárgyára (kivéve az idegen ingatlanon végzett beruházást, a tenyészállatot, a szoftvert,
illetve a kisösszegű (100.000,- forint alatti) tárgyi eszközöket).
Egyéb biztosíték lehet dologi biztosíték (ingó és ingatlan), többségi tulajdonos készfizető kezessége, vagy készpénzóvadék.
Minden esetben a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 80%-os készfizető kezességvállalása a hitel tőkeösszegére és kamataira,
járulékaira, vagy az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. kezessége a hitel tőkeösszegének 80%-ára.
Érték
(MFt)

Megnevezés

Könyv
szerinti
érték (MFt)

Forgalmi
érték
(MFt)

Lekötöttség
mértéke*
(%)

ZÁLOGJOG
Jelzálogjog ingatlanon
Ingóságot terhelő jelzálogjog
ÓVADÉK
TÖBBSÉGI TULAJDONOS KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGE
GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGE
MV-MAGYAR VÁLLALKOZÁSFINANSZÍROZÁSI ZRT. KÉSZFIZETŐ
KEZESSÉGE
*a hitelkérelem benyújtásakor

Ingatlanon létesítendő jelzálogjog esetén kérjük megadni az ingatlan tulajdonosának/tulajdonosainak nevét és
lakóhelyét:

Kelt,………………………………..

……………………………………
Cégszerű aláírás
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G) Üzleti terv
a)

Az üzleti terv rövid összefoglalása

Kérjük rövid állítások formájában összegezze azt, amit az üzleti terv kifejt! (A vállalkozás bemutatása, üzleti koncepció, termék, vagy
szolgáltatás meghatározása, az üzleti lehetőség kiaknázásának módja, a célpiac, az elérendő üzleti eredmény, a megtérülés ideje és az
időpont, amikor az árbevétel fedezi a költségeket.)

Hatályos: 2013. április 22-től
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b)

Eredményterv (Kérjük az aktuális könyvvezetési forma szerint kitölteni, a teljes futamidőre vonatkozóan)

Eredménysorok

Hatályos: 2013. április 22-től

Hitelkérelem benyújtása előtti
év

Hitelkérelem benyújtásának
éve

20__ évi tény

20__. évi terv

15

Hitel visszafizetésének időszaka
20__ évi terv

20__ évi terv

20__ évi terv

1. számú melléklet
c)

Mérlegterv (Kérjük az aktuális könyvvezetési forma szerint kitölteni, a teljes futamidőre vonatkozóan)

Mérlegsorok

Hatályos: 2013. április 22-től

Hitelkérelem benyújtása előtti
év

Hitelkérelem benyújtásának
éve

200 évi tény

200 évi terv
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Hitel visszafizetésének időszaka
200 évi terv

200 évi terv

200.. évi terv

1. számú melléklet

Nyilatkozat
De minimis (csekély összegű) támogatáshoz
Alulírott (hiteligénylő neve: .................................................................................................................................................)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy NEM
− az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (EUMSZ) I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági
termékek elsődleges termelésével foglalkozom;
− a szénágazatban tevékenykedem, nem vonatkozik rám a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami
támogatásról szóló 2010/787/EU tanácsi határozat;
− a 104/2000/EK tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedem.
Továbbá kijelentem, hogy
− Az MFB Kisvállalkozói Hitel termékleírását megismertem, az abban foglaltakat tudomásul veszem.
− A vállalkozás fő tevékenysége és az ügylet jellege alapján nem vagyok kizárt a Hitelprogramból.
− A vállalkozás a cégbíróságon be van jegyezve, illetve a hiteligénylő egyéni vállalkozónak, vagy az SZJA tv. 3. §
17. pontjában felsorolt személynek minősül.
− A vállalkozás nem áll csőd-, felszámolási eljárás vagy végrehajtási eljárás alatt.
− A vállalkozás ellen, és/vagy annak 25%-ot meghaladó szavazati joggal bíró tulajdonosai által többségi tulajdonban
lévő korábbi cégei és/vagy kapcsolt vállalkozásai ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás nem indult a hitelkérelem
benyújtását megelőző 5 évben, illetve az alatt nem áll, ilyen társaságban cégképviseleti joggal nem rendelkezett.
− A vállalkozás ellen, és/vagy annak 25%-ot meghaladó szavazati joggal bíró tulajdonosai által többségi tulajdonban
lévő korábbi cégei és/vagy kapcsolt vállalkozásai ellen végrehajtási eljárás nem indult a hitelkérelem benyújtását
megelőző 5 évben, illetve az alatt nem áll, ilyen társaságban cégképviseleti joggal nem rendelkezett, vagy ha indult
is végrehajtási eljárás, a végrehajtási eljárás megszűnt 6 hónapon belül és a végrehajtási eljárás alá vont
követelés összege – egyidejű eljárásonként – nem haladta meg a cég előző évi árbevételének 5%-át.
− A vállalkozás nem áll végelszámolás alatt.
− Az adószáma nincs felfüggesztve.
− A vállalkozásnak a hitelkérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára
behajtható köztartozása nincs, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést
engedélyezett.
− A vállalkozásnak nincs hitelszerződésből vagy bankgarancia szerződésből eredő lejárt tartozása, illetve a
hitelkérelem benyújtását megelőző 5 éven belül tartozása nem állt fent.
− A vállalkozás a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik.
− A vállalkozás az Európai Bizottság valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata által érintett és a
tiltottnak minősített támogatást visszafizette.
− A hitelkérelem benyújtását megelőzően a vállalkozás az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió
előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségemet teljesítette.
− A vállalkozás nem minősül nehéz gazdasági helyzetben lévő vállalkozásnak.
− Tudomásom szerint a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességet vállalhat.
Továbbá a hitelt NEM
− forgóeszköz vásárlásra, más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlásra, használom fel,
− áfa finanszírozásra használom fel, kivéve, ha áfa visszaigénylésre nem vagyok jogosult,
− exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat
létesítéséhez és működtetéséhez, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó
kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos finanszírozásra használom fel,
− az import áruk helyett hazai áru beszerzését előnyben részesítő beruházáshoz használom fel,
− teherszállító jármű vásárlására használom fel a közúti teherszállítási (fő tevékenységek: TEAOR 2003 60.24,
TEÁOR 2008 49.41) ágazatban,
− olyan beruházáshoz használom fel, melyet a garancia intézmény, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. üzletszabályzata
kizár,
− közeli hozzátartozók között, a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, tisztségviselőitől,
vezető állású munkavállalójától, illetve (amennyiben alkalmazandó) e személyek közeli hozzátartozóitól történő,
vagy cégcsoporton belüli tárgyi eszköz vásárlásra használom fel.
Tudomásul veszem, hogy
− Nem nyújtható hitel az EUMSZ I. számú mellékletében felsorolt termékek feldolgozásában és forgalmazásában
tevékeny vállalkozásoknak, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az
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érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy a
támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
− Az MFB Kisvállalkozói Hitel keretében nyújtott kedvezményes kamatozású kölcsön állami támogatásnak, formáját
tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül, továbbá a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető
kezességvállalása államilag garantált követelésnek, támogatásnak minősül; Kijelentem, hogy a Garantiqa
Hitelgarancia Zrt. közzétett üzletszabályzatát ismerem, az abban foglaltakat megértettem és a vállalkozás
képviseletében az abban foglaltakat a vállalkozásra nézve kötelezőnek ismerem el,
− A kedvezményes kamatozású kölcsön miatt, a vállalkozást, mint kedvezményezettet, jogszabályban előírt speciális
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség terheli,
− Az állami támogatás kategóriája az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet I. számú melléklete szerint: „D.
Csekély összegű támogatás.” A hitelt kizárólag a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelettel (megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában
2006.12.28-án, L 379 5-10. oldal) összhangban lehet nyújtani. Bármely vállalkozásnak, bármely három pénzügyi
év időszakában odaítélt csekély összegű támogatás támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurót,
közúti szállítás területén működő vállalkozás esetén a 100 000 eurót. A hitelfelvevő vállalkozásnak előzetesen
nyilatkoznia kell arról, hogy a hitelkérelem benyújtásának évében és az azt megelőző két pénzügyi évben mennyi
csekély összegű támogatást vett igénybe. Amennyiben a beruházáshoz más állami támogatást is igényel a
vállalkozás, akkor nyilatkoznia kell annak támogatástartalmáról és a támogatási kategóriájáról. A támogatásról
szóló igazolást a vállalkozásnak, mint kedvezményezettnek a kezességvállalási díj átvállalása és a kedvezményes
kamatozású hitel vonatkozásában nyújtott támogatás tartalmáról és a támogatásra vonatkozó kategóriáról az MFB
Zrt. adja ki. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által nyújtott támogatás támogatástartalmáról szóló igazolást a
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a kezesi szerződéssel együtt küldi meg a közvetítőnek.
− Azonos elszámolható költségek tekintetében a csekély összegű (de minimis) támogatás nem halmozható állami
támogatással, ha az ilyen jellegű halmozódás olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi a
csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott
körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.
− A kölcsön utolsó részletének folyósításától számított 10 évig a támogatást nyújtó MFB Magyar Fejlesztési Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MFB Zrt., 1051 Budapest, Nádor u. 31., cg.: 01-10-041712) nyilvántartást
vezet a nyújtott hitel támogatástartalmáról, amelyet szükség esetén az Európai Bizottság és más ellenőrző
hatóságok részére bemutat, illetőleg átad, továbbá, hogy az MFB Zrt. a támogatástartalomról kiállított
nyilatkozatának egy eredeti példányát ugyanennyi ideig megőrzi,
− Jogerős határozattal megállapított köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a vállalkozást támogatás nem
illet meg, az esedékes támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 52. § (3) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a
támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon – visszatartásra kerülhet,
− Jelen kölcsön és az intézményi kezességvállalás támogatástartalmát a hasonló támogatásoknál bármely három
évben teljes összegben figyelembe kell venni.
Hozzájárulok ahhoz, hogy
− Az állami támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeim nem teljesítése esetén a támogatás összegének –
az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK
tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendeletben (HL L 140, 2004.
április 30., 1. o.) foglaltak alapján megállapított, és a referencia és diszkont ráták megállapítási módjáról szóló
Bizottsági közleménynek (HL C 273, 1997. szeptember 9., 3. o.) megfelelően az Európai Unió Hivatalos Lapjában
közzétett referencia ráta mértékével megegyező visszatérítési kamattal növelt – megfizetésére irányuló követelés
értényesítése beszedési megbízás (inkasszó) alkalmazásával történjen. Az inkasszó érvényesítésére jogosult az
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (1051 Budapest, Nádor u. 31. bankszámlaszám: 14600012-00364009.)
− A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 51. § (1) bekezdésének a) pontja
értelmében a hiteligénylővel és a beruházással kapcsolatban a közvetítő és az MFB Zrt., mint a finanszírozó
hitelintézet minden, rendelkezésére álló, banktitkot képező tényt, információt, megoldást vagy adatot korlátozás
mentesen az MFB Zrt., a MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságról szóló 2001. évi
XX. Törvény mellékleteiben mindenkor felsorolt társaságok, a 2001. évi XX. Törvényben meghatározott feladatok
ellátása érdekében alapított gazdasági társaságok, az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával érintett társaságok,
továbbá mindezen társaságok jogutódai ( a továbbiakban ezen társaságok együttesen: MFB csoport), továbbá az
MFB Zrt. részére forrást biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények, például a CEB, az EIB tudomására hozza,
és ezen adatokat, információkat, értékeléseket az MFB csoport pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi
szolgáltatási vagy egyéb, az 1996. évi CXII. törvény alapján kockázatvállalásnak minősülő, illetőleg biztosítási
szolgáltatási, befektetési szolgáltatási, vagy kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenysége kapcsán
felhasználhassa, azzal a korlátozással, hogy ezen adatokat, információkat, értesüléseket – az alábbiak kivételével
– nem hozhatja nyilvánosságra, és nem teheti az MFB Csoporton és a nemzetközi fejlesztési intézményeken kívüli
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−

−
−

−
−

személyek számára hozzáférhetővé. Tudomásul veszem, hogy a kölcsön forrását az MFB Zrt. részben vagy
egészben nemzetközi fejlesztési intézmények, például a CEB, az EIB által biztosított források felhasználásával
nyújtja. Kijelentem, hogy az MFB Csoporthoz tartozó társaságok személyében bekövetkező változást a mindenkor
hatályos jogszabályokban és az MFB Zrt. honlapján figyelemmel kísérem.
Tudomásul veszem, hogy az adatok, információk felhasználási céljai a következők: MFB Csoport szintű ügyféladatbázis létrehozása, MFB Csoport szintű nagykockázat-vállalási korlát, valamint limit megállapítása és figyelése,
az ügyfélre vonatkozó, újabb kockázat vállalása szempontjából releváns adat vagy tény megosztása, statisztikai
célú elemzések készítése, a termékfejlesztési munka támogatása. A jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok
ahhoz, hogy az MFB Zrt., az MFB Zrt. részére forrást biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények, például a CEB,
az EIB, illetőleg ezek meghatalmazottjai, a beruházás megvalósítását a helyszínen is ellenőrizhessék. Kijelentem,
hogy az adatátadásra vonatkozó felhatalmazásom önkéntesen történt. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az MFB
Zrt., valamint az MFB Zrt. részére forrást biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények, például a CEB, EIB részére
átadok minden általuk kért információt és dokumentumot.
Tudomásul veszem, hogy a támogatás kedvezményezettnek neve, címe, a támogatás tárgya, a támogatás
összege és aránya, a beruházás megvalósítási helye nyilvánosságra hozható, továbbá az interneten
megjelentethető.
A köztartozások figyelemmel kísérése érdekében az államháztartásról szóló törvény szerint az adószámomat vagy
adóazonosító jelemet, a társadalombiztosítási azonosító jelemet, társadalombiztosítási folyószámlámat a Magyar
Államkincstár, illetve a támogatást nyújtó szerv és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetve az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez.
Kijelentem, hogy a kölcsönnel és biztosítékokkal kapcsolatos jogszabályi előírásokat ismerem, továbbá
tartózkodom minden olyan magatartásról, amely fedezetlevonásnak minősül vagy a fedezet értékét csökkenti.
Felelősségem tudatában kijelentem és igazolom, hogy a hitelkérelemben foglalt adatok, információk és
dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek. Az adatokat, a hitelkérő vállalkozás helyzetében
bekövetkezett, a tervezett beruházás megvalósítását befolyásoló változtatásokról az MFB Zrt.-t közvetítőjén
keresztül haladéktalanul értesítem. Tudomásul veszem, hogy ennek elmaradása esetén az MFB Zrt.-nek mint
finanszírozó hitelintézetnek jogában áll a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani.

A hitelkérelem benyújtásának évében és az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások
támogatástartalma:
Ft
euró
A beruházáshoz bármely más államháztartási vagy közösségi forrásból származó összes támogatás
támogatástartalma összesen:
Ft
Kezdő vállalkozásnak minősülök: IGEN

NEM

Kelt:……………………………..………………………………..

……………………………………
A hiteligénylő cégszerű aláírása

A vállalkozás 25%-ot meghaladó szavazati joggal bíró tulajdonosának nyilatkozata:
- a többségi tulajdonában lévő korábbi cégei és/vagy kapcsolt vállalkozásai ellen
- csőd-, felszámolási eljárás nem indult a hitelkérelem benyújtását megelőző 5 évben,
- végrehajtási eljárás nem indult a hitelkérelem benyújtását megelőző 5 évben, vagy ha igen, akkor a
végrehajtási eljárás megszűnt 6 hónapon belül és a végrehajtási eljárás alá vont követelés összege –
egyidejű eljárásonként – nem haladta meg a cég előző évi árbevételének 5%-át,
- továbbá a hiteligénylő vállalkozás tulajdonosa ellen nem indult csőd-, felszámolási eljárás, vagy végrehajtási
eljárás.
Kelt:……………………………..………………………………..

……………………………………
A tulajdonos cégszerű aláírása

Kelt:……………………………..………………………………..

……………………………………
A tulajdonos cégszerű aláírása
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1. számú melléklet
Előttünk mint tanúk előtt:
1.
Név: ......................................................................................................................................................................................................................
Lakóhely: ..............................................................................................................................................................................................................
Születési hely, idő:................................................................................................................................................................................................
Személyi igazolvány száma: ................................................................................................................................................................................
2.
Név: ......................................................................................................................................................................................................................
Lakóhely: ..............................................................................................................................................................................................................
Születési hely, idő:................................................................................................................................................................................................
Személyi igazolvány száma: ................................................................................................................................................................................
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1. számú melléklet

Nyilatkozat
Felhatalmazom az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (1051 Budapest, Nádor u. 31.) arra, hogy
− a vállalkozással kapcsolatban álló bankoktól és hitelintézetektől, továbbá a kezességvállaló intézményektől a vállalkozásra vonatkozóan teljes körű
bankinformációt szerezzen be,
− a vállalkozással kapcsolatban álló adóhatóságtól a vállalkozásra vonatkozóan teljes körű információt szerezzen be a döntés-előkészítés időszakában és
a hitel teljes futamideje alatt, ezennel felmentem a NAV-ot és az önkormányzati adóhatóságot az adótitok megtartása alól,
− a hitelkérelemmel benyújtott anyagokat, valamint a Bank által előzetesen engedélyemmel beszerzett információkat – igény szerint – a Garantiqa
Hitelgarancia Zrt. részére átadja,
− adataimat a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) mindenkor hatályos rendelkezései szerint a központi
hitelinformációs rendszerbe bejelentse.

Tudomásul veszem, hogy
a hitelkérelemben közölt adatok lényegesen befolyásolják a hitelkérelem pozitív elbírálását illetve azt, hogy valótlan adatok
közlése – az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság szerződési feltételeinek megfelelően –
azonnali hatályú felmondásra szolgáltat okot.
Központi Hitelinformációs Rendszer
Alulírott hiteligénylő tudomásul veszem, hogy az MFB Zrt. mint referenciaadat-szolgáltató csatlakozott a központi hitelinformációs
rendszerhez („KHR”; volt BAR;), és ügyfeleiről a KHR rendszerre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően adatot szolgáltat. A
KHR adatbázisa tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyek központi nyilvántartását a törvények előírják, illetve engedélyezik és a
rendszer felhasználói ügyfeleikről megadnak. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a PSZÁF E/I-482/2006. számú engedélyező határozata
értelmében: a BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BISZ Zrt., cg. 01-10-042513., 1205 Budapest,
Mártonffy u. 25-27.; http://www.bisz.hu). A KHR-nek történő adatátadás célja: a hitelképesség megalapozottabb megítélése, a felelős
hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a refereciaadat-szolgáltatók
biztonsága érdekében. A KHR fontos szerephez jut a hitelkérelmek elbírálásánál. A KHR információi pozitív és negatív minősítést is
hordozhatnak, azaz nem feltétlenül rossz minősítés az, ha valakiről adat található a KHR-ben. A központi hitelinformációs rendszerről
szóló 2011. évi CXXII. törvény teljes lakossági hitelnyilvántartást hozott létre, melynek értelmében a pozitív adósok adatai is bekerülnek a
KHR-be. A KHR által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni.
Ezen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 5. § (2)
bekezdés szerint az alábbi esetekben adataim - a következő részletesen felsorolt körben - a központi hitelinformációs rendszerbe átadásra
kerülnek, illetve a törvény 11-13. § szerint átadásra kerülhetnek. Kijelentem, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének
honlapján megjelent mintatájékoztatót megismertem, megértettem, az abban foglaltakat tudomásul veszem.
Az MFB Zrt. a BISZ Zrt. részére átadja annak a vállalkozásnak és természetes személy ügyfélnek az adatait, amellyel kölcsönszerződést
köt, a kölcsönszerződés megkötésekor, továbbá a kölcsön visszafizetéséig illetve a kölcsönszerződés megszűnéséig:
− Természetes személyek esetében:
a) név,
b) születési név,
c) születési idő, hely,
d) anyja születési neve
e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma,
f) lakcím,
g) levelezési cím,elektronikus levelezési cím,
h) a szerződés típusa és azonosítója (száma),
i) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja,
j) ügyféli minőség (adós, adóstárs),
k) a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és
gyakorisága,
l) folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennálló, lejárt és meg nem fizetett, a késedelembe esés időpontjában érvényes
legkisebb összegű havi minimálbért meghaladó összegű tartozás bekövetkezésének időpontja,
m) folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennálló, lejárt és meg nem fizetett, a késedelembe esés időpontjában érvényes
legkisebb összegű havi minimálbért meghaladó összegű tartozás esetén a lejárt és meg nem fizetett tartozás összege,
n) ) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja,
o) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés,
p) előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme,
q) fennálló tőketartozás összege és pénzneme,
r) az igénylés elutasításának időpontja, indoka, okirati bizonyítékok, jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság
megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma,
s) a hozzájárulás megtagadásával kapcsolatban a nyilatkozat kelte (hely, dátum), a referenciaadat-szolgáltató azonosító adatai, az
ügyfél azonosító adatai, a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés.
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− Vállalkozások esetében:
a) cégnév, név,
b) székhely, lakóhely,
c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám,
d) adószám,
e) a szerződés típusa és azonosítója (száma),
f) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja,
g) a szerződés megszűnésének módja,
h) a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja
i) a több mint 30 napon keresztül fennálló, lejárt és meg nem fizetett tartozás bekövetkezésének időpontja,
j) a több mint 30 napon keresztül fennálló, lejárt és meg nem fizetett tartozás bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett
tartozás összege,
k) a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege,
l) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja,
m) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés,
n) előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme,
o) fennálló tőketartozás összege és pénzneme.
Ezen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy
− a 2011. évi CXXII. törvény 15. § (7) bekezdése értelmében bármely referenciaadat-szolgáltatónál bárki jogosult tájékoztatást kérni arról,
hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át. A KHR-ben nyilvántartott saját
adatait, valamint az arról szóló információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz, a nyilvántartott személy
korlátozás nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel. A referenciaadat-szolgáltató a (7) bekezdés
szerinti tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb 2 (két) munkanapon belül
továbbítja, amely 3 (három) napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a referenciaadat-szolgáltatónak. A referenciaadatszolgáltató az adatokat a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában
haladéktalanul, de legkésőbb 2 (két) munkanapon belül eljuttatja a kérelmezőnek. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a (6)-(7)
bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségét - ha a nyilvántartott személy ezt kéri - elektronikus adatközlés útján is teljesítheti;
− a nyilvántartott kifogást emelhet referenciaadatainak a BISZ Zrt. részére történt átadása, azoknak a BISZ Zrt. által történő kezelése
ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. A nyilvántartott a kifogást a BISZ Zrt.-hez, vagy az MFB Zrt.-hez írásban
nyújthatja be. A BISZ Zrt. a kifogást - a nyilvántartott egyidejű értesítése mellett - a kézhezvételt követő 2 (két) munkanapon belül
köteles ahhoz a referenciaadat-szolgáltatóhoz megküldeni, amely a kifogásolt referenciaadatot a BISZ Zrt.-nek átadta, kivéve, ha a
referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt, és az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelés átruházására
másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. A
referenciaadat-szolgáltató, illetőleg a BISZ Zrt. köteles a kifogást annak kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül kivizsgálni, és a
vizsgálat eredményéről a nyilvántartottat írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két
munkanapon belül tájékoztatni. Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon
belül köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot - a nyilvántartott egyidejű értesítése mellett - a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozás részére átadni, amely a változást haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles átvezetni. A BISZ Zrt.
vizsgálja ki a kifogást, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt és az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből
eredő követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem
állapítható meg. A BISZ Zrt. a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles értesíteni
valamennyi olyan referenciaadat-szolgáltatót, amelynek a nyilvántartottról a helyesbítést vagy törlést megelőzően referenciaadatot
továbbított;
− a nyilvántartott ügyfél a referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a
referenciaadat-szolgáltató és a BISZ Zrt. ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a 2011. évi CXXII. törvény 16. § (4) bekezdésében
meghatározott tájékoztató kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül a nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell
benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye. A nyilvántartottat a
keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a törvényben
meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt ez esetben a
tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltétől kell számítani. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a per megindítását az
eljárás jogerős befejezéséig a vitatott referenciaadattal együtt köteles nyilvántartani. A bíróság végzésével már a tárgyalás előkészítése
során ideiglenes intézkedésként 2 (két) munkanapon belül elrendeli a referenciaadatok zárolását, ha a rendelkezésre álló adatok
alapján a kereseti kérelem megalapozottsága valószínűnek mutatkozik. A végzés fellebbezésre tekintet nélkül előzetesen
végrehajtható. Ha a bíróság a referenciaadatok zárolását rendelte el, akkor az erre vonatkozó határozat kézhezvételét követően
haladéktalanul, de legkésőbb 2 (két) munkanapon belül a referenciaadatokat zárolni kell. A referenciaadatok zárolása esetén azok
referenciaadat-szolgáltató részére nem továbbíthatók, azokat csak a bírósági eljárás lefolytatása céljából kezelheti a KHR-t kezelő
pénzügyi vállalkozás.
A KHR-re vonatkozó változásokat a hatályos jogszabályokban és az MFB Zrt. honlapján figyelemmel kísérem. A BISZ Zrt.
Üzletszabályzata a http://www.bisz.hu/bisz_uzletszabalyzat.php internetcímen megtalálható.
Ezen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy a részemre nyújtott tájékoztatást tudomásul vettem.
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság az MFB Kisvállalkozói
Hitel lebonyolítása keretében nyújtott pénzügyi szolgáltatási tevékenysége lebonyolítása során közvetítőt (régebbi elnevezése ügynök)
vesz igénybe, így egyben elfogadom azt is, hogy a jelen kérelemben foglalt ügylethez kapcsolódó bizonyos feladatokat, közvetítői
tevékenységet a közvetítő fogja ellátni.
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1. számú melléklet
A kölcsönt - a pozitív hitelbírálat esetén - a MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság nyújtja. A közvetítő a
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött megbízási szerződése értelmében a MFB Magyar
Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság javára, nevében, felelősségére és kockázatára jár el /a hitelintézetekről és a
pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 3. § (1) bekezdés i) pontjában megjelölt pénzügyi szolgáltatás
közvetítésének üzletszerű végzése a Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 12. 1. pontjában meghatározott közvetítő igénybevételével/.
A közvetítő a hitelkérelemmel, a kölcsönszerződéssel és a biztosítékokkal kapcsolatosan jogosult hozzáférni a hitelkérőre,
kölcsönfelvevőre és a kockázatvállalásra vonatkozó, az MFB Zrt. rendelkezésére álló adatokhoz, jogosult az MFB Zrt. képviseletében
eljárni és nyilatkozatokat tenni, azzal a korlátozással, hogy a közvetítő nem jogosult az MFB Zrt.-t megillető pénzek átvételére és
kezelésére, így ezen korlátozásra tekintettel a kölcsönfelvevő mindenkori fizetési kötelezettségeit közvetlenül az MFB Zrt. felé köteles
teljesíteni.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hitelkérelem és annak mellékletei valós adatokat és információkat tartalmaznak,
azok a számvitelre / SZJA adóbevallásra vonatkozó előírások szerint kerültek összeállításra.
Az alábbi számlavezető banko(ka)t a banktitok megtartása alól felmentem:
………………………………………….……………………………………………………………….……………………
………………………………………….……………………………………………………………….……………………
………………………………………….……………………………………………………………….……………………

Kelt: ………..………………………………..

……………………………………
Cégszerű aláírás

Előttünk mint tanúk előtt:
1.
Név: ......................................................................................................................................................................................................................
Lakóhely: ..............................................................................................................................................................................................................
Születési hely, idő:................................................................................................................................................................................................
Személyi igazolvány száma: ................................................................................................................................................................................

2.
Név: ......................................................................................................................................................................................................................
Lakóhely: ..............................................................................................................................................................................................................
Születési hely, idő:................................................................................................................................................................................................
Személyi igazolvány száma: ................................................................................................................................................................................
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A környezeti hatások a jelenlegi tevékenységben, ill. a megvalósítandó projektben

Megnevezés
1

Zajvédelem

2

Szennyvíztisztítás

3

Jelenleg
Jövőben
aktív
aktív
passzív
passzív
nincs
nem lesz
mechanikai úton
mechanikai úton
biológiai úton
biológiai úton
vegyi úton
vegyi úton
nincs
nem lesz
Vannak-e
talajill.
talajvíz
Igen
szennyezések?
Ha igen, milyen intézkedéseket tett annak megszüntetésére?

Nem

Talajvédelem
Ha nem történt intézkedés, mi annak az oka?

Jelenleg

4

Levegővédelem

Jövőben

Kéndioxid

Igen

Nem

Igen

Nem

Nitrogénoxid

Igen

Nem

Igen

Nem

Más szerves vegyület

Igen

Nem

Igen

Nem

Szerves vegyület

Igen

Nem

Igen

Nem

Tüzelőberendezésből
származó porok

Igen

Nem

Igen

Nem

Más eredetű porok

Igen

Nem

Igen

Nem

Szagkibocsátás

Igen

Nem

Igen

Nem

Kezelés

5

Hulladékgazdálkodás

Keletkezett hulladék

6

Veszélyes anyagok technológiák

száraz eljárás
nedves eljárás
utóégetés
egyéb

száraz eljárás
nedves eljárás
utóégetés
egyéb

újrafeldolgozás
újrafeldolgozás
deponálás
deponálás
kezelés
kezelés
elszállítás
elszállítás
Jelenleg, illetve a jövőben milyen – a környezet védelmének általános szabályairól
rendelkező 1995. évi LIII. törvény 28. §-ában – veszélyesnek minősített anyagokkal,
illetve technológiával dolgozik (pl. robbanás, tűzveszélyes, mérgező, stb.)?

Építési és egyéb szakhatósági engedélyek felsorolása, megjelölve azok jellegét
(ideiglenes, feltételhez kötött, stb.)
7

Épített környezet védelme

Kijelentem, hogy minden információ, ami ezen nyilatkozatban szerepel és amit ezen hitelkérelemhez csatoltan megadtam, helytálló és a
valóságnak megfelel.

Kelt,………………………………..

……………………………………
Cégszerű aláírás

Hatályos: 2013. április 22-től
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1. számú melléklet

Nyilatkozat
Nyilatkozat
(társaságok részére)

A/az ………………………………………………… (székhely: ………………..………………………………………., cégjegyzékszám:
…………………………., a továbbiakban: Társaság) képviseletében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
1996. évi CXII. törvény 51. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy a közvetítő, illetve az
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MFB Zrt., 1051 Budapest, Nádor utca 31., cg. 01-10041712) a hitel kapcsán minden rendelkezésre álló, tudomására jutott banktitkot vagy üzleti titkot képező, kockázatvállalással
összefüggő tényt, információt, megoldást vagy adatot korlátozás mentesen a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról
szóló 2001. évi XX. törvény mellékleteiben mindenkor felsorolt társaságok, a 2001. évi XX. törvényben meghatározott feladatok
ellátása érdekében alapított gazdasági társaságok, az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával érintett társaságok, mindezen
társaságok jogutódai (a továbbiakban ezen társaságok együttesen: MFB Csoport), az intézményi kezes, azaz a Garantiqa
Hitelgarancia Zrt. vagy az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt., az MV Zrt. kezességvállalása esetén az irányító hatóság,
azaz a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, továbbá az MFB Zrt. részére forrást biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények,
például a CEB, az EIB, tudomására hozza, és ezen adatokat, információkat, értesüléseket az MFB Csoport pénzügyi
szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási vagy egyéb, az 1996. évi CXII. törvény alapján kockázatvállalásnak minősülő,
illetőleg biztosítási szolgáltatási, befektetési szolgáltatási, vagy kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenysége kapcsán
felhasználhassa, azzal a korlátozással, hogy ezen adatokat, információkat, értesüléseket – az alábbiak kivételével – nem
hozhatja nyilvánosságra, és nem teheti az MFB Csoporton és a nemzetközi fejlesztési intézményeken kívüli személyek
számára hozzáférhetővé. Tudomásul veszem, hogy a kölcsön forrását az MFB Zrt. részben vagy egészben nemzetközi
fejlesztési intézmények, például a CEB, az EIB által biztosított források felhasználásával nyújtja. Az MFB Csoportba tartozó
társaságok tételes felsorolását, a társaságok személyében bekövetkező változásokat a hatályos jogszabályokban és az MFB
Zrt. honlapján kísérem figyelemmel. Az adatok, információk felhasználási céljai a következők: MFB Csoport szintű ügyféladatbázis létrehozása, MFB Csoport szintű nagykockázat-vállalási korlát, valamint limit megállapítása és figyelése, az ügyfélre
vonatkozó, újabb kockázat vállalása szempontjából releváns adat vagy tény megosztása, statisztikai célú elemzések készítése,
a termékfejlesztési munka támogatása.
Hozzájárulok ahhoz, hogy az MFB Zrt, az intézményi kezes, azaz a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. vagy az MV-Magyar
Vállalkozásfinanszírozási Zrt., az MV Zrt. kezességvállalása esetén az irányító hatóság, azaz a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,
továbbá az MFB Zrt. részére forrást biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények, például a CEB, EIB a beruházás
megvalósítását a helyszínen is ellenőrizhessék.

Kelt, ..........................................

………………………………………
cégszerű aláírás

Hatályos: 2013. április 22-től
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1. számú melléklet

Nyilatkozat
(Egyéni vállalkozók részére)
Alulírott (név:)
anyja neve: ..............................................................., születési hely és idő: .......................................................................)
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 51. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében ezennel
hozzájárulok ahhoz, hogy a közvetítő és az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MFB Zrt., 1051
Budapest, Nádor utca 31., cg. 01-10-041712) a hitel kapcsán minden rendelkezésre álló, tudomására jutott, személyes adatnak, üzleti-,
vagy banktitoknak minősülő, kockázatvállalással összefüggő ismeretet, következtetést, tényt, információt, megoldást vagy adatot
korlátozás mentesen a MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény mellékleteiben
mindenkor felsorolt társaságok, a 2001. évi XX. törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében alapított gazdasági társaságok, az
MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával érintett társaságok, továbbá mindezen társaságok jogutódai (a továbbiakban ezen társaságok
együttesen: MFB Csoport), az intézményi kezes, azaz a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. vagy az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt., az
MV Zrt. kezességvállalása esetén az irányító hatóság, azaz a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, továbbá az MFB Zrt. részére forrást
biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények, például a CEB, az EIB, tudomására hozza, és ezen adatokat, információkat, értesüléseket az
MFB Csoport pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási vagy egyéb, az 1996. évi CXII. törvény alapján kockázatvállalásnak
minősülő, illetőleg biztosítási szolgáltatási, befektetési szolgáltatási, vagy kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenysége kapcsán
kezelje, felhasználhassa, azzal a korlátozással, hogy ezen adatokat, információkat, értesüléseket – az alábbiak kivételével – nem hozhatja
nyilvánosságra, és nem teheti az MFB Csoporton és a nemzetközi fejlesztési intézményeken kívüli személyek számára hozzáférhetővé.
Tudomásul veszem, hogy a kölcsön forrását az MFB Zrt. részben vagy egészben nemzetközi fejlesztési intézmények, például a CEB,
az EIB által biztosított források felhasználásával nyújtja. Hozzájárulok ahhoz, hogy az MFB Zrt., az intézményi kezes, azaz a Garantiqa
Hitelgarancia Zrt. vagy az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt., az MV Zrt. kezességvállalása esetén az irányító hatóság, azaz a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, továbbá az MFB Zrt. részére forrást biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények, például a CEB, EIB a
beruházás megvalósítását a helyszínen is ellenőrizhessék. Tudomásul veszem, hogy az MFB Csoportba tartozó társaságok tételes
felsorolását, a társaságok személyében bekövetkező változásokat a hatályos jogszabályokban és az MFB Zrt. honlapján kísérhetem
figyelemmel. Az adatok, információk felhasználási céljai a következők: MFB Csoport szintű ügyfél-adatbázis létrehozása, MFB Csoport
szintű nagykockázat-vállalási korlát, valamint limit megállapítása és figyelése, az ügyfélre vonatkozó, újabb kockázat vállalása
szempontjából releváns adat vagy tény megosztása, statisztikai célú elemzések készítése, a termékfejlesztési munka támogatása. Az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a kezelhető, továbbítható
személyes adataim felsorolása: az azonosító adatok körében: az ügyfél neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, azonosító jele,
személyi igazolvány száma, a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma; a tervezett vagy megvalósult ügylettel, létrejött
kockázatvállalási szerződéssel összefüggő adatok körében: szerződés kelte, kockázatvállalás összege, végső lejárata, biztosítékok értéke
és érvényesíthetősége, a minősítés, a minősítés változása, lejárt tartozás, felmondás, végrehajtási eljárás veszélye, ezek bármelyikének
megindulása, adatszolgáltatás nem teljesítése, visszaélés, egyéb szerződésszegés, az ügyfelet közvetlenül és jelentősen érintő
jogszabályi és gazdálkodási környezet megváltozása, jelentős változás az ügyfél vevői vagy szállítói kapcsolataiban, egyéb, az ügyfél
gazdálkodását jelentősen befolyásoló esemény bekövetkezte. Tudomásul veszem, hogy az átadott személyes adatnak minősülő
adataimat az MFB Csoport és az Adatszolgáltató ezen társaságokkal történő üzleti kapcsolatom megszűnésétől számított 5 évig
kezelhetik. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban a személyes adatnak minősülő adatok átadására, kezelésére adott felhatalmazásom
önkéntesen történ, és tudomással bírok arról, hogy az erre vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható.
Kelt,………………………………..

……………………………………
Aláírás

Előttünk mint tanúk előtt:
1.
Név: ......................................................................................................................................................................................................................
Lakóhely: ..............................................................................................................................................................................................................
Születési hely, idő:................................................................................................................................................................................................
Személyi igazolvány száma: ................................................................................................................................................................................

2.
Név: ......................................................................................................................................................................................................................
Lakóhely: ..............................................................................................................................................................................................................
Születési hely, idő:................................................................................................................................................................................................
Személyi igazolvány száma: ................................................................................................................................................................................
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1. számú melléklet
VÁLLALKOZÁS ALAPDOKUMENTUMAI
Kft. Bt. esetén:
Alapító Okirat, Társasági Szerződés és módosításai, apportlista
30 napnál nem régebbi cégkivonat, a cégkivonaton még nem szereplő módosítások esetében a Cégbírósághoz benyújtott,
iktatószámmal ellátott tervezet másolata (eredeti példány)
Kft. esetében tagjegyzék, részvénytársaság esetében részvénykönyv-kivonat az 5% feletti részvényesek megjelölésével
Cégbírósági határozat a jegyzett tőkéről, ill. a tőkeemelésről, abban az esetben, ha ez a cégkivonaton még nem szerepel
Hiteles aláírási címpéldány (eredeti példány)
Taggyűlési / közgyűlési határozat a hitelfelvételről
A vállalkozás vezetőinek szakmai életrajza
A vállalkozás többségi tulajdonosainak kézfizető kezessége, amennyiben az MFB Zrt. ehhez köti a hitelezhetőséget
Egyéni vállalkozó esetén
Vállalkozói igazolvány
Minden hiteligénylőtől
Az adóhatóság által kiadott „Bejelentkezési lap” illetve „Adatmódosító lap”
Amennyiben a hitelfelvevő nevében megbízott pénzügyi tanácsadó jár el, annak meghatalmazása
A vállalkozás gazdálkodásának dokumentumai
Az előző lezárt 2 üzleti év éves beszámolója (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés, könyvvizsgálói
jelentés), illetve személyi jövedelemadó bevallása, kivéve kezdő vállalkozás esetén.
A vállalkozással egy ügyfélcsoportnak minősülő vállalkozások éves beszámolói az előző lezárt 2 üzleti évre ill. főkönyvi kivonatai,
mérlegei és eredmény-kimutatásai a beadást megelőző időszakban
Előző évi adóbevallás
Termékek / szolgáltatások keresletének dokumentálása (szerződések, előszerződések szándéknyilatkozatok)
A vállalkozás üzleti terve a hitel futamidejének végéig, de minimum 5 évig
30 napnál nem régebbi igazolások a fennálló tartozásokról (eredeti példány)

A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól
Az illetékes önkormányzattól
A fejlesztésre vonatkozó dokumentumok
Építési, használatbavételi, szakhatósági, környezetvédelmi engedélyek (amikor azok rendelkezésre állnak)
(Építési engedélynek legalább a kölcsön összeg rendelkezésre tartási időszak lejártáig érvényesnek kell lennie)
Adásvételi-, kivitelezői-, illetve bérleti szerződések, előszerződések, önkormányzati tulajdonú ingatlan vásárlása esetén
szándéknyilatkozat az eladásról
Hitelből megvásárlandó vagyontárgyak listája
Ingatlan építés esetében költségvetés, jóváhagyott tervdokumentáció
Hitel fedezeteinek dokumentálása
Fedezetként felajánlott ingóság 3 hónapnál nem régebbi értékbecslése
Fedezetként felajánlott ingatlan 3 hónapnál nem régebbi értékbecslése és 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja

Megjegyzés: Az „eredeti példány” megjegyzéssel nem jelölt dokumentumok esetén másolati példányt kell benyújtani, amelynek
valódiságát a közvetítő az eredetivel történő összehasonlítással, cégszerű hitelesítéssel igazol.
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