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Egyszerűsített kölcsönkérelem a Hitelpont Zrt. 

MFB Krízis Hiteléhez 

Társas vállalkozások részére 
 

Igénylő vállalkozás neve:  

Igénylő vállalkozás képviselője:  

Kapcsolattartó telefonszáma:  

Kapcsolattartó email címe:  

  

Közvetítő cég neve:  

Közvetítő neve:  

Közvetítő telefonszáma:  

Közvetítő email címe:  

 

A kölcsönkérelem befogadásával, a nyomtatványok kitöltésével, illetve dokumentáció beszerzésével kapcsolatos 

kérdéseit tegye fel a www.hitelpont.hu weboldalon, regisztrációt követően az Online igénylés profilján, az online 

ügyfélszolgálat menüpontban, vagy kérjen segítséget a Visszahívást kérek menüpontban. 

 

Adatlap társas vállalkozásoknak 
 

A kölcsön főbb adatai 

Kölcsön típusa Beruházási Hitel / Forgóeszközhitel / Hitelkiváltás 

Az igényelt kölcsön összege 
(forint) 

 
Az igényelt kölcsön 

futamideje (hónap) 
 

Önerő összege és mértéke 

(forint és %) 
 

Igényelt türelmi idő 
(hónap) 

 

Projektérték összesen 

(kölcsönösszeg + önerő összege) 
 

Kölcsön felhasználásának 

helyszíne(i) (pontos cím, hrsz.) 
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Kölcsön felhasználásának 

időszaka 

(éééé.hh.nn – éééé.hh.nn) 

 
Támogatási kategória 

(Hitelpont Zrt. tölti ki) 

de minimis  

regionális 

KKV 

mezőgazdasági de minimis 

mezőgazdasági 

csoportmentességi rendelet 

Kölcsönt kérelmező vállalkozás főbb adatai 

Teljes cégnév   

Adószám  Cégjegyzék szám  

Székhely  

Postacím (amennyiben eltér a 

székhelytől) 
 

Nyilatkozat 

Alulírott 

• kijelentem, hogy a Hitelpont Zrt. számomra nem kötelező érvényű indikatív ajánlatot tett. Kijelentem, hogy 

az indikatív ajánlatban és a jelen kölcsönkérelemben szereplő adatoknak megfelelően kölcsönt kívánok 

felvenni a Hitelpont Zrt.-től 

• hozzájárulok, hogy az általam átadott, azonosításra bemutatott adatok nyilvántartásba kerüljenek. 

• büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kölcsönkérelemben és mellékleteiben szereplő 

adatok a valóságnak megfelelnek és semmilyen olyan adat nem került eltitkolásra, amelyek befolyásolhatják 

a kölcsönkérelemben foglaltakat. 

• felhatalmazom az Hitelpont Zrt-t, hogy a kölcsönigénylésben közölt adatok, továbbá az általam benyújtott 

dokumentumok valódiságát bármely hatóságnál, közigazgatási szervnél és egyéb természetes vagy jogi 

személynél is ellenőrizze. 

• tudomásul veszem, hogy abban az esetben, ha vállalkozásunk fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz 

eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt, akkor a 

vállalkozás és az ügyvezető(k) adatai a KHR rendszerben rögzítésre kerülnek 

• kijelentem, hogy a fent megjelölt ingatlano(ko)n végrehajtási vagy peres eljárás nincs folyamatban. 

• tudomásul veszem, hogy a Kölcsönkérelem befogadása nem keletkeztet kölcsönnyújtási kötelezettséget a 

Hitelpont Zrt. részéről. 

• felhatalmazom az Hitelpont Zrt-t, hogy a kölcsönkérelem befogadását követően a fedezeti ingatlan(ok) 

vonatkozásában az értékbecslést rendelje meg, továbbá tudomásul veszem, hogy az értékbecslés díja a 

kölcsönt kérőt tereli. 
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• ezennel kijelentem, hogy teljes körűen, maradéktalanul megkaptam a tájékoztatást a Hitelpont Zrt.-től, illetve 

a Hitelpont Zrt. Közvetítő Partnerétől a Hitelpont Zrt. termékeire, a hitelfelvétellel kapcsolatos folyamatokra, 

eljárásrendekre, és a Hitelpont Zrt. által kérhető lehetséges biztosítékok körére vonatkozóan (ingatlanra, 

jelzálogjog, vételi jog bejegyzés, ügyvezetők, tulajdonosok készfizető kezesség vállalása, bankgarancia, 

bankszámlákra felhatalmazó levelek, üzletrészt terhelő zálogjog, vételi jog). 

• vállalom, hogy a hitelügylet minden egyes szereplőjét (Kezesek, Zálogkötelezettek, Haszonélvezők, egyéb 

lehetséges szereplők) maradéktalanul tájékoztatom a Hitelpont Zrt. hiteltermékeire, a hitelfelvétellel 

kapcsolatos folyamatokra, eljárásrendekre, a Hitelpont Zrt. által kérhető lehetséges biztosítékok körére, 

valamint az egyes biztosítékokhoz kapcsolódó szerepkörökre vonatkozóan. 

• ezennel tudomásul veszem, hogy az előzetesen megismert kondíciók a döntésig megváltozhatnak, illetve 

kiegészülhetnek. Vállalom, hogy miután megkaptam a megfelelő tájékoztatást a megváltozott kondíciókkal 

kapcsolatban a Hitelpont Zrt. munkatársaitól illetve Közvetítő Partnerétől, szintén maradéktalanul 

tájékoztatom a hitelügylet összes többi szereplőjét. 

• ezennel tudomásul veszem, hogy a hitelkérelmem átvétele csak és kizárólag hiánytalan dokumentációval 

lehetséges. Tudomásul veszem, hogy bizonyos típusú dokumentumok (például adóigazolások, tulajdoni lap, 

térképmásolat, cégkivonat) esetében a hitelbírálat csak az előírt 30 napos érvényességen belül lehetséges, az 

érvényesség lejártával a Hitelpont Zrt. friss példányokat kérhet be a szükséges dokumentumokból. Tisztában 

vagyok vele, hogy a standard hitelkérelmi dokumentáción kívül a Hitelpont Zrt. egyedileg is bekérhet 

ügyfeleitől dokumentumokat, amik az adott esetben a bírálathoz szükségesek (például tevékenység-

specifikus hatósági engedélyek). 

• A nyomtatványon kizárólag az adatmezők kerültek kitöltésre, a nyilatkozatokon nem került sor 

módosításra. 
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Üzleti Terv 

Hitelcél bemutatása 

Kérjük, mutassa be a 

vállalkozás jelenlegi 

működését! 

Kik és milyen céllal alapították? 

Milyen tevékenységet folytat a 

vállalkozás? 

 

Kérjük, mutassa be a 

kölcsönfelvétel célját! 

Hitel felhasználásának részletes 

leírása 

Termék vagy szolgáltatás 

bemutatása 

Üzleti koncepció bemutatása 

Célpiac meghatározása, bemutatása 

Az üzleti lehetőség kiaknázásának 

módja, formája 

Elérendő üzleti eredmény 

meghatározása 

 

Adja meg a fent megnevezett 

tevékenység TEÁOR-számát 

és megnevezését? 
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A fenti tevékenység 

megtalálható a 

cégkivonatban? 

 Igen         Nem  

Áfa elszámolás 

Alanyi mentes adózó  A beruházás tárgyi adómentes 

A vállalkozás EVA hatálya alá esik  Áfa alany, visszaigényelhető Áfa 

Áfa alany, de nem levonható az Áfa 

Egyéb (pl.: fordított Áfa):  ...................................................................................................................  



Projekt költségvetés Nettó Áfa Bruttó 

Kölcsönösszeg    

Önerő    

Összesen    
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Nyilatkozat az MFB Krízis Hitelben megjelölt kizáró 

körülményekről 
 

Alulírott  ...................................................................................................................................................................  [hivatalos képviselő neve],  

az Igénylő  .................................................................................................................................................................................................... [cégnév]  

képviseletében kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy: 

• a kölcsönkérelemben megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek és a kölcsönkérelem benyújtásának 

időpontjában fennállnak. 

• a Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zrt. munkatársa a kitöltéshez szükséges és a Központi Hitelinformációs 

Rendszerről (KHR) szóló tájékoztatást megadta. 

• polgári- és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az igénylőnek a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé lejárt kötelezettsége nincs. 

• az Igénylő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás nem indult és az eljárás megindítása 

iránti kérelem nincs előterjesztve. 

• a biztosítékként felajánlott, illetve lekötött fedezetek a vállalkozás rendelkezésére állnak, a Hitelpont Pénzügyi 

Szolgáltató Zrt. (HITELPONT Zrt.) által ismert terhelésen kívül harmadik személynek nincs olyan jogosultsága, 

amely a Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zrt. követelésének a fedezetekből történő kielégítését akadályozná. 

A biztosítékokkal kapcsolatos polgári jogi és büntetőjogi előírásokat ismerem. Tartózkodom minden olyan 

magatartástól, amely - szerződéskötés esetén - fedezetelvonásnak minősül vagy a fedezet értékét csökkenti. 

• a kölcsönkérelem a vállalkozás valamennyi fennálló kötelezettségét bemutatja. 

• a szükséges önerővel rendelkezem 

• az Igénylő képviseletében kijelentem, hogy a kölcsönkérelem kapcsán az Igénylő által tett bármilyen 

kötelezettségvállalásból vagy helytállásból eredő kárért a HITELPONT Zrt-t semmilyen kötelezettség, illetve 

felelősség nem terheli. 

• az Igénylő képviseletében tudomásul veszem, hogy a HITELPONT Zrt.-nek az Adóssal szemben a megkötendő 

kölcsönszerződésből keletkező követelését a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. javára alapított zálogjog fogja 

terhelni. 

• az Igénylő képviseletében felhatalmazom a HITELPONT Zrt-t a kölcsönügylethez kapcsolódó banktitok/üzleti 

titok átadására az MFB Zrt. számára. 

• Az Igénylő képviseletében hozzájárulok ahhoz, hogy kezesség beváltás esetén a HITELPONT Zrt. és az MFB 

Zrt. értékesítheti a követelést egy követeléskezelő társaság számára. 

Az Igénylő képviseletében felhatalmazom a Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zrt-t arra, hogy: 

• a kölcsönkérelemben közölt adatok, továbbá az általam benyújtott dokumentumok valódiságát bármely 

hatóságnál, közigazgatási szervnél és egyéb természetes vagy jogi személynél is ellenőrizze. 

• az Igénylő vagy annak képviseleti jogosultsággal felruházott cégjegyzőinek személyazonosságát ellenőrizze, 

az Igénylő vagy annak képviseleti jogosultsággal felruházott cégjegyzője személyazonosságának igazolásául 
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bemutatott bármely személyi okmányáról és a benyújtott bizonylatokról fénymásolatot készítsen, azt 

megőrizze. 

• az Igénylő képviseletében nyilatkozom, hogy jelen hozzájárulás és felhatalmazás bármely, a banktitok védelmi 

vagy adatvédelmi szabályok által felállított jogi korlátozásról történő lemondást jelent. A kölcsönkérelemmel 

kapcsolatos feltételekről tájékoztatást kaptam, és tudomásul veszem, hogy a kérelem érdekében beszerzendő 

dokumentumok, a kapcsolódó eljárások, és a szükséges fedezetek értékelésének költségeit a befogadás 

elutasítása vagy negatív hiteldöntés esetén is viselnem kell. 

 

Kölcsönkérelmem jóváhagyásáról illetve esetleges elutasításáról kérem, az alábbi címen értesítsenek: 

 

…………………………………………………………………. [cím] 

 

Az Igénylő képviseletében kijelentem, hogy az MFB Krízis Hitelben való részvétel jogosultsági feltételeit megismertem. 

Ezek alapján kijelentem, hogy: 

• Igénylő összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele nem haladja meg az 

50 millió eurót és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 43 millió eurót. Igénylőben az 

állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján 

– külön-külön és együttesen sem éri el vagy haladja meg a 25%-ot 

• Igénylő Magyarország területén székhellyel rendelkezik 

• Igénylő a Cégbíróság által már bejegyzett, egyéni vállalkozás esetében vállalkozói engedéllyel rendelkezik 

• Igénylő a tevékenység folytatásához szükséges valamennyi jogerős hatósági engedélyekkel rendelkezik 

• Igénylő nem áll csőd,- felszámolási vagy végelszámolási (vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, 

jogszabályban meghatározott eljárás vagy végrehajtás) vagy az Európai Unió bármely tagállamában a 

1346/200/EK tanácsi rendelet, illetve az azt hatályon kívül helyező 2015/848 rendelet szerinti kollektív 

fizetésképtelenségi eljárás alatt, az Igénylőnek nincs tudomása arról, hogy ellene bárki kezdeményezett ilyen 

eljárás(oka)t, illetőleg Igénylővel szemben nem állnak fenn ezen eljárások indításához szükséges feltételek és 

az Igénylő sem kezdeményezett ilyen eljárásokat 

• Igénylő nem áll törlési eljárás alatt, adószáma törlésére nem került sor 

• Igénylőnek nincs kiegyenlítetlen lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása 

(kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett) 

• Igénylőnek nem áll fenn hitel-, kölcsön-, lízingszerződésből, vagy bankgarancia megbízási szerződésből 

eredő 90 napot meghaladó lejárt tartozása 

• Igénylővel szemben nincs olyan eljárás folyamatban, amelyben vagy amelynek eredményeként büntetőjogi 

intézkedésnek lenne helye, illetve a bíróság nem rendelte el büntetőjogi intézkedésként az Igénylő 

tevékenységének korlátozását 

• Igénylővel szemben nincs érvényben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére, állami 

támogatás felfüggesztésére kötelező határozata 
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• az Igénylő a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, a Strukturális és 

Beruházási Alapok (2014-2020)-ból vagy a Kohéziós Alapból juttatott valamely támogatással összefüggésben 

a támogatási szerződésben vállalt minden kötelezettségét teljesítette 

• az Igénylő a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy 

megtévesztő adatot nem szolgáltatott, illetve ilyen nyilatkozatot nem tett. 

• az Igénylő vagy bármelyik tagja vagy tulajdonosa nem olyan természetes vagy jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely ügyfél-szankciós, korlátozó listán szerepel; 

• esetemben az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket a finanszírozó Pénzügyi Vállalkozás végre tudja hajtani; 

• esetemben az ügyfél-átvilágítási intézkedések alapján a finanszírozó Pénzügyi Vállalkozás – reputációjának 

védelme érdekében – az velem való kapcsolat létrehozását nem ítéli meg elfogadhatatlan kockázatúnak; 

• a jogszabályban vagy a kölcsönszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat 

megteszem, dokumentumokat benyújtom, megtett nyilatkozatomat nem vonom vissza; 

• a hitelkérelemben megjelölt ügylet célja nem ütközik jogszabályba, jó erkölcsbe, közerkölcsbe, 

környezetvédelmi szabályokba; 

• az Igénylő nem használja olyan finanszírozásra a kölcsönt, amely az európai uniós jog megsértését 

eredményezi; 

• az Igénylő nem élő állat, tenyészállat vásárlására, tartására, kereskedelmére használja a kölcsönt; 

• az Igénylő nem a finanszírozott ügylettel kapcsolatos banki díjak, jutalékok teljesítésére használja a kölcsönt; 

• Igénylő a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerint nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak 

• Igénylő főtevékenysége nem az alábbiak valamelyike: fegyver-, lőszergyártás, fegyverkereskedelem 

(TEÁOR’03 29.60, TEÁOR’08 25.40), szerencsejáték, fogadás (TEÁOR’03 92.71, TEÁOR’08 92.00), katonai 

harcjármű-gyártás (TEÁOR’08 30.40), dohánytermesztés, dohánytermék gyártása, forgalmazása (TEÁOR’08 

01.15, 12.00, 46.35, 46.39, 47.26), egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR’08 96.09), pénzügyi közvetítés, 

biztosítás, nyugdíjalap, pénzügyi kiegészítő tevékenység (TEÁOR’03 65.00-67.00, TEÁOR’08 64.11-66.30)  

• Igénylő nem az alábbi üzleti tevékenységek finanszírozására használja a kölcsönt: pénzügyi közvetítés, 

biztosítás, nyugdíjalap, pénzügyi kiegészítő tevékenység (TEÁOR’03 65-67, TEÁOR’08 64-66), pénzmosás, 

kábítószer előállítás- kereskedelem, illetve egyéb illegális gazdasági tevékenység (azaz olyan termelési-, 

kereskedelmi vagy egyéb tevékenység, amely az alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás alapján 

illegális, ideértve az ember reprodukciós célú klónozását); dohány és dohánytermékek, desztillált 

szeszesitalok és kapcsolódó termékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása (TEÁOR’08 12.00, 46.35, 47.26); 

valamennyi típusú fegyver-, lőszergyártás és kereskedelem finanszírozása, illetve bármilyen jellegű katonai 

műveletek, katonai harcjármű gyártása (TEÁOR’03 29.60, TEÁOR’08 25.40); szerencsejáték, fogadás, kaszinók 

és annak megfelelő vállalkozások (TEÁOR’03 92.71, TEÁOR’08 92.00); pornográfia és prostitúció, 

pornográfiához kapcsolódó termék előállítása, kereskedelme; atomerőművek leállítása és építése, nukleáris 

fűtőanyag gyártása. 

• az Igénylővel a CRR 4. cikk 39. pontja alapján ügyfélcsoportot képező vállalkozás jogerős végzéssel elrendelt 

csőd-, felszámolási, vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás, vagy 

végrehajtás alatt nem áll, illetve adószáma felfüggesztésre nem került. 

• Igénylő a finanszírozó Pénzügyi Vállalkozással ügyfélcsoportot nem alkot, illetve nem a Pénzügyi Vállalkozás, 

illetve az MFB Zrt. kapcsolt vállalkozása  
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• Igénylőben a szerződéskötéskor a KKV-kra vonatkozó személyi feltételeknek nem megfelelő és nem 

magánszemély tulajdonosok (ideértve az állami és önkormányzati tulajdonosokat is) közvetlen és közvetett 

részesedése nem haladja meg a 25%-ot  

• Igénylő a Növekedési Hitelprogram Hajrá keretében a KKV-nak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 4. § (2)-(4) bekezdése szerinti partnervállalkozásaival és 

kapcsolódó vállalkozásaival együtt, a programban résztvevő összes hitelintézettől és pénzügyi vállalkozástól 

nem részesült 20 milliárd Ft-ot meghaladó összegű finanszírozásban 

• Igénylő nem a 1379/2013/EU rendelet szerinti halászati és akvakultúra ágazattal kapcsolatos tevékenység 

finanszírozására használja a kölcsönt 

• Igénylő nem harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, 

nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat létesítéséhez és működtetéséhez, vagy az 

exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó 

finanszírozásra használja fel a kölcsönt 

• Igénylő nem az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához kötött beruházások 

finanszírozására használja fel a kölcsönt 

• Igénylő nem ÁFA, vám, illeték finanszírozására használja fel a kölcsönt, kivéve, ha az Igénylő ÁFA 

visszaigénylésre nem jogosult 

• Igénylő nem a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és 

pénzügyileg is) végrehajtott beruházás finanszírozására használja fel a kölcsönt 

• Igénylő nem használja fel a kölcsönt más hitel, lízing kiváltására, üzletrész, részvény, illetve más társasági 

részesedés vásárlására. 

• Általános csekély összegű (de minimis) támogatás esetén: 

o az Igénylő és vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások által a folyamatban lévő 

és az azt megelőző két pénzügyi évben esetlegesen igénybe vett csekély összegű (de minimis) 

támogatások összege nem haladja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 

eurónak megfelelő – a kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB 

devizaárfolyamon számított forintösszeget. Az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során 

igénybe vett de minimis támogatások összege: 

……………………………EUR 

o Igénylő nem végez az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges 

termeléséhez kapcsolódó tevékenységet, valamint ezen termékek feldolgozásában és 

forgalmazásában sem tevékenykedik (amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől 

beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége 

alapján kerül rögzítésre vagy a támogatás az elsődleges termelőnek való teljes vagy részleges 

továbbítástól függ).  

o amennyiben Igénylő a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás, 

úgy a hitelt nem teherszállító járművek vásárlására használja; 

• Mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén: 

o az Igénylő és vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére bármely három 

pénzügyi év időszakában az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon 
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odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladja meg a 25 000 eurónak 

megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) cikk 

bekezdését és 5. cikkét 

• Regionális beruházási támogatás esetén:  

o Igénylő nem olyan vállalkozás, amely esetében a 2017/1084/EU bizottsági rendelettel módosított 

651/2014/EU Bizottsági rendelet szerinti általános kizárások, vagy az adott támogatási kategóriára 

vonatkozó kizáró kritériumok bármelyike fennáll 

o Igénylő nem az acélipari, szénipari, hajógyártási, szintetikusszál-ipari tevékenységek javára nyújtott 

támogatásra használja fel a kölcsönt,  

o Igénylő nem az energiatermelési és –elosztási, valamint energetikai infrastruktúra létrehozását 

szolgáló beruházáshoz használja fel a kölcsönt 

o Igénylő nem az ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő 

személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy kapcsolódó infrastruktúrához használja fel 

a kölcsönt; 

o Igénylő a kérelem benyújtását megelőző két évben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 61a. 

pontja szerinti áttelepítést nem hajtott végre annak a létesítménynek a vonatkozásában, amelyben a 

kérelem tárgyát képező beruházást meg kívánja valósítani;  

o Igénylő nem szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez használja a kölcsönt, kivéve a 651/2014/EU 

bizottsági rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel; 

o Igénylő nem kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez használja a kölcsönt, kivéve a 651/2014/EU 

bizottsági rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel; 

• Regionális beruházási támogatás és KKV-knak nyújtott beruházási támogatás esetén: 

o a beruházás elszámolható költsége nem nagyobb, mint 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg; 

o Igénylő a kölcsönt nem a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen 

szénbányák bezárásának elősegítésére használja.  

o Igénylő nem végez az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges 

termeléséhez kapcsolódó tevékenységet, valamint ezen termékek feldolgozásában és 

forgalmazásában sem tevékenykedik (amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől 

beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége 

alapján kerül rögzítésre vagy a támogatás az elsődleges termelőnek való teljes vagy részleges 

továbbítástól függ).  

o Igénylő nem megkezdett beruházás finanszírozására használja a kölcsönt; 

• Elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi 

eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás esetén: 

o az Igénylő éves állami költségvetéssel rendelkező támogatása nem haladja meg a 150 millió eurót 

o amennyiben az Igénylő beruházása felszín alatti vagy felszíni víztesteket érint, úgy a vonatkozó 

vízgyűjtőgazdálkodási tervben vízmennyiséggel kapcsolatos okok miatt nem kapott jónál rosszabb 

minősítést;  
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o az Igénylő a kölcsönt nem öntözött területek nettó növekedését eredményező, felszín alatti vagy 

felszíni víztestet érintő beruházásra használja.  

o az Igénylő a kölcsönt nem termelési jogok, támogatási jogosultságok és egynyári növények 

vásárlására; egynyári növények telepítésére; vízelvezetési munkálatokra használja  

o Igénylő a kölcsönt nem állatok vásárlására használja, kivéve a természeti katasztrófák, természeti 

katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, állatbetegségek vagy növénykárosítók 

által károsított termelési potenciál helyreállítása és az említett tényezők általi károkozás megelőzése 

beruházási célra.  

o Igénylő mindenben megfelel a 1308/2013/EU rendeletben foglalt rendelkezéseknek 

o az Igénylőnek az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben 

végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott 

támogatás vállalkozásonként és beruházási projektenként nem haladja meg az 500 000 eurónak 

megfelelő forintösszeget 

• Mezőgazdasági termékek előállításának, forgalmazásának támogatása esetén alkalmazandó speciális 

szabályok: 

o Igénylő beruházása nem élelmiszer-alapú bioüzemanyagok előállításával kapcsolatos  

o Igénylő beruházása nem a hatályos uniós szabványoknak való megfelelést szolgálja  

o Igénylő mindenben megfelel az 1308/2013/EU rendeletben foglalt rendelkezéseknek 

o Igénylőnek a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és mezőgazdasági termékek forgalmazásával 

kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás vállalkozásonként és beruházási projektenként nem 

haladja meg a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget 

 

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem és igazolom, hogy az előbbiekben, valamint a 

kölcsönkérelemben (és annak mellékleteiben) közölt adatok tényadatokon alapulnak, a valóságnak, a számvitelre 

vonatkozó, valamint egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelnek, és ezek szerint kerültek összeállításra. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a benyújtott anyagok valótlan adatokat tartalmaznak, a Hitelpont Pénzügyi 

Szolgáltató Zrt. a kölcsönkérelmet elutasítja. 

 

Kelt:  ............................................................. ,  ....................... év  .......................... hó  ..................... nap 
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Nyilatkozat igénybe vett de minimis támogatásokról 

Az MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II. Beruházási Hitel termék keretében igényelt 

kedvezményes forrás az Európai Unió működéséről szóló 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU rendelet („1407/2013/EU rendelet”) szerinti de minimis, azaz csekély összegű 

támogatásnak minősül. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az 1407/2013/EU rendelet szerinti de minimis, azaz csekély összegű 

támogatást igényelek, a támogatást nyújtó az igényelt támogatást abban az esetben ítélheti oda részemre, ha annak 

összege és az általam, illetve az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban igénybe vett 

támogatások összege az 1407/2013/EU rendelet által meghatározott három pénzügyi év időszakában az 

1407/2013/EU rendeletben meghatározott küszöbértéket nem haladja meg. 

Az 1407/2013/EU rendeletben előírtak betartása érdekében, alábbiak szerint nyilatkozom arról, hogy jelen 

támogatásigénylés időpontjától számított folyó valamint elmúlt két pénzügyi évben milyen és mekkora összegű 

állami támogatásból1 (pl. vissza nem térítendő támogatásból, kedvezményes kamatozású államilag támogatott 

hitelből, állami támogatással nyújtott garanciából) részesültem.2 

Tudomásul veszem, hogy csekély összegű támogatás esetén támogatás nyújtására csak abban az esetben kerülhet 

sor, ha a támogatást nyújtó előzetesen megbizonyosodott arról, hogy egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó 

pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt 

csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladja meg a 200.000 eurónak, közúti 

kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő 

összeget. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni. 

Egy és ugyanazon vállalkozás: valamennyi vállalkozás, amelyek között az alábbi kapcsolatok egyike fennáll: 

a) valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai szavazati jogának 

többségével; 

b) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási-, irányítási- vagy 

felügyeleti testülete tagjainak többségét; 

a) valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik vállalkozás felett az utóbbi 

vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az annak alapító okiratában vagy társasági szerződésében 

meghatározott rendelkezésnek megfelelően; 

 
1 Államilag támogatott hitel, illetve garanciavállalás esetén a támogatás összege alatt a hitelhez, illetve garanciavállaláshoz kapcsolódó 

támogatástartalom összegét kell érteni, amelyről a kedvezményezett a hitel, illetve a garanciavállalás megítélésekor igazolást kap. 

Vissza nem térítendő támogatás esetén a támogatás összege a kedvezményezett részére megítélt vissza nem térítendő támogatás összegét 

jelenti. 

2 Kérjük, hogy a vissza nem térítendő támogatás összegét és az államilag támogatott pénzügyi program (pl.: kedvezményes kamatozású államilag 

támogatott hitel, állami támogatással nyújtott garancia) kapcsán igénybe vett forrás támogatástartalmát az alábbi táblázatokban külön 

szíveskedjen feltüntetni. 
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b) valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott vállalkozás egyéb 

részvényeseivel vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül ellenőrzi az említett vállalkozás 

részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának többségét. 

Az a)-d) pontokban említett kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül kapcsolattal 

rendelkező vállalkozásokat is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.  

Amennyiben egy vállalkozás és a fentiek szerinti, azonos cégcsoportba tartozó kapcsolt vállalkozásai a folyó vagy az 

elmúlt két pénzügyi évben együttesen kimerítették a 200.000 eurónak megfelelő forintösszegű csekély összegű (de 

minimis) támogatási keretet, nem jogosultak további támogatásra, csak ha ismét megfelelnek annak a feltételnek, 

hogy egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során 

az 1407/2013/EU bizottsági rendelet vagy más csekély összegű támogatásokról szóló rendeletek alapján odaítélt 

csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladja meg a 200.000 eurónak, közúti 

kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő 

forintösszeget. 

Fentiek alapján nyilatkozom, hogy az alábbi vállalkozásokkal kell társaságunkat egy és ugyanazon vállalkozáshoz 

tartozónak tekinteni: 

 

Cég megnevezése Székhely Cégjegyzékszám Adószám 
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Jelen támogatásigénylés időpontjától számított elmúlt két pénzügyi évben és a jelen pénzügyi évben (az egy és 

ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások által) igénybe vett vissza nem térítendő támogatás összege: 

 

Vállalkozás 

megnevezése 
Projekt címe 

Támogatási 

szerződés 

kelte 

Megítélt 

támogatás 

összege (Ft) 

Megítélt 

támogatásb

ól csekély 

összegű 

támogatás 

összege (Ft) 

A projekt 

összes 

költsége 

(Ft) 

Támogatott 

projekt esetén 

program neve 

 

Támogatott 

projekt 

esetén 

pályázati 

azonosító 

szám 

        

        

        

 

Jelen támogatásigénylés időpontjától számított elmúlt két pénzügyi évben és a jelen pénzügyi évben (az egy és 

ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások által) igénybe vett államilag támogatott pénzügyi programhoz 

kapcsolódó támogatástartalom, illetve egyéb csekély összegűnek minősülő támogatás összege: 

 

Vállalkozás 

megnevezése 
Pénzügyi program neve 

Támogatott 

forráshoz jutás 

időpontja 

(szerződés kelte) 

Támogatott 

forrás (pl.: hitel, 

garancia) összege 

(Ft) 

Támogatott 

forráshoz 

kapcsolódó 

támogatástartalo

m összege (Ft) 

Támogatástar

talom 

összegéből 

csekély 

összegű 

támogatáshoz 

kapcsolódó 

támogatástart

alom összege 

(Ft) 

      

      

      

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben fenti adatközlésem valótlan, nem teljes, illetve pontatlan, az adatközlésért és 

a támogatás szabályosságáért a felelősség engem terhel. 
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Kijelentem, hogy egyebekben megfelelek az 1407/2013/EU rendeletben meghatározott feltételeknek és nem esem 

az 1407/2013/EU rendeletben meghatározott tilalmak hatálya alá, így különösen nem végzek támogatásból kizárt 

tevékenységet és nem teljesítem a csőd vagy felszámolási eljárás bíróság által ellenem történő elrendelésének 

feltételeit sem. 

 

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


