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Vállalkozás/Vállalkozó  

 

 
 

 
 

 
 
Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Somogy Takarék Takarékszövetkezetet mikrohitel 

biztosítására! 

 

 
 

 
 

 

 
 

Az Üzleti tervet átvettem. 
 

 
………………………………….., 201…. ……………………hó ……………nap 

 
………………………………………………. 

aláírás 

 



 

 
 

 

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI 
 

1.1. A Vállalkozás/Vállalkozó 
neve: 

 

 

1.2. Gazdasági társaság 
ügyvezetője: 

 Születési 
éve: 

1 9   

 
 

1.3. Tevékenység 
megkezdése: 

        Tevékenységi 
köre: 

 

 

1.4. Cégnyilvántartás (v. vállalkozói- őstermelői ig.) 

száma: 

 Kiállító

: 

 

 

1.5. Adószám:         -  -   Jogelőd 
megnevezése: 

 

 
1.6. ÁFA alany:  Igen/Nem 
 

1.7. Könyvvezetés módja  

 Egyszeres könyvvitel  

 Kettős könyvvitel  

 Egyéb  

 
1.8. Adózás módja 

Személyi jövedelemadó alanyaként  

Társasági- és osztalékadó alanyaként  
 

1.9.    Számlavezető hitelintézet             Számlaszám 
 

         -         -         

         -         -         

 
Utolsó 12 havi számlaforgalom az előző pontban felsorolt bankoknál: 

Bank megnevezése Tartozik Követel 

   

   

 
 
1.10. Székhelye/Levelezési címe:       A beruházás helyszíne: 
 

Helység:      Helység:      

 

Utca,házszám
, emelet, ajtó: 

 Utca,házszám, 
emelet, ajtó: 

 

Telefon/Fax:  Telefon/Fax:  

E-mail:  E-mail:  

 
1.11. Egyéb telephelyek címe: 
 

Helység:      Helység:      

 



Utca,házszám
, emelet, ajtó: 

 Utca,házszám, 
emelet, ajtó: 

 

Telefon/Fax:  Telefon/Fax:  

 
 
1.12. JOGÁLLÁS 
 

 Egyéni vállalkozó  Közkereseti társaság   

 Egyéni cég  Korlátolt felelősségű társaság  Egyéb 

 Betéti társaság  Szövetkezet     

 

1.13. VÁLLALKOZÓI TAPASZTALAT   Kezdő  Működő 

 
1.14. TELEPÜLÉS TÍPUSA 
 

 Főváros  Város  Tanya 

 Megyeszékhely  Falu  Egyéb 

 

 

1.15. LEGMAGASABB ISKOLAI VÉGZETTSÉGE (Gazdasági társaság esetén az ügyvezető) 
 
 

 Nincs  Szakmunkás képesítés   Technikum  Főiskola 

 Általános iskola  Szakközépiskola  Gimnázium  Egyetem 

 
1.16. A hiteligénylő  

  
  jegyzett tőkéjének összege:    
   alapításkor:    .......................................Ft 
   jelenleg:    .......................................Ft 
   jegyzett tőke be nem fizetett része      .......................................Ft 
 
  saját tőkéjének összege: 

   alapításkor:    .......................................Ft 
   jelenleg:    .......................................Ft 
 

AZ ÜZLETI TERV RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA 
 
2.1. Kérjük rövid állítások formájában összegezze hitelfelvételének célját! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



2.2. A beruházás és a hitel-felhasználás rövid összefoglaló bemutatása 

 

Beruházás összes költsége: 
              

Saját forrás:  

A kért mikrohitel összege:  

Egyéb forrás:  

     - ebből egyéb hitel  

     - ebből vissza nem térítendő támogatás  

A beruházás pénzigénye összesen:   

  

A hitel kért futamideje:  

Kért türelmi idő:  

A beruházás tervezett kezdési ideje:  

A beruházás tervezett befejezési ideje:  

 

A VÁLLALKOZÓ/MENEDZSMENT BEMUTATÁSA 
 
3.1. Az alábbi bemutatást a vállalkozás valamennyi tulajdonosáról, vezetőjéről 
(menedzsmentjéről), "kulcs" emberéről el kell készíteni. (A vállalkozás "kulcs" embere: 

akinek a képességeitől, szaktudásától, kapcsolatrendszerétől leginkább függ a 
vállalkozás sikere.) 

 

Név: Anyja neve: 

Mobiltelefonszám: Születési hely, dátum: 

Személyi igazolvány szám: Adó azonosító jele: 

Lakcímkártya szám: Állandó lakcím, telefon: 

E-mail cím: Beosztás:                        

"Kulcs" embernek számít: Igen/Nem Állampolgársága: 

Mi a kapcsolata a vállalkozással?  

 Tulajdonos 
teljes 

felelősséggel 

 Tulajdonos 
korlátolt 

felelősséggel 

 Családtag  Távoli 
családtag 
(rokon) 

 Alkalmazott  Egyéb 

 

Név: Anyja neve: 

Mobiltelefonszám: Születési hely, dátum: 

Személyi igazolvány szám: Adó azonosító jele: 

Lakcímkártya szám: Állandó lakcím, telefon: 

E-mail cím: Beosztás:                        

"Kulcs" embernek számít: Igen/Nem Állampolgársága: 



Milyen az érdekeltsége illetve kockázata a vállalkozásban?  

Mi a kapcsolata a vállalkozással?  

 Tulajdonos 
teljes 

felelősséggel 

 Tulajdonos 
korlátolt 

felelősséggel 

 Besegítő 
családtag 

 Távoli 
családtag 
(rokon) 

 Alkalmazott  Egyéb 

 
 

3.2. Röviden vázolja vállalkozása tulajdonosainak, vezetőinek, kulcsembereinek szakmai 
pályafutását, sikereit, kudarcait. Mutassa be röviden vállalkozásának munkaerő-
gazdálkodását, szervezeti felépítését, információs rendszerét. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A TULAJDONOSOK MÁS VÁLLALKOZÁSBAN 

FENNÁLLÓ TULAJDONI HÁNYADAI 
4.    

Tulajdonos neve 
Az egyéb vállalkozás 

neve 

Cégjegyzék száma 
(Egyéni vállalkozás 

Tulajdoni hányad 

esetén váll. ig.szám) eFt % 

 
 

    

 
 

    

     
 

 

A VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ TULAJDONÁBAN 

LÉVŐ INGATLANOK ÉS ESZKÖZÖK 
5. 
Amennyiben az alábbi táblázat nem elég az eszközök bemutatására, kérjük használjon pót-lapot. 
 

Megnevezés/ Azonosító 

(helyrajzi szám, gyári 

szám stb.) 

Új érték 

(eFt) 

Könyv 

szerinti érték 

(eFt) 

Becsült 
jelenlegi 

érték(eFt) 

Összes 

teher 

A zálogjog 

kedvezménye-

zettje 

 
 

     

      
 

 
 

     

 
 



KÖTELEZETTSÉGEK 
6. 

Kötelezettségek hitelintézetek, gazdálkodó szervezetek vagy magánszemélyek felé: hitelek, 
kölcsönök, számlakeret túllépések, lízing vagy tartós bérlet kötelezettségek. 
 

Hitelező neve, 
címe 

Felvett 
hitel/kölcsön 

(eFt) 

Havi törlesztő 
részlet 
(eFt) 

Esedékes 
tőketörlesztés 
1 éven belül 

Esedékes 
tőketörlesztés 

1 éven túl 

Esedékes 
kamat 

1 éven belül 

 

 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

FŐBB ÜZLETI PARTNEREK 
7. 

A partner neve Cím, telefonszám 
A kapcsolat jellege 

(vevõ, szállító) 
Fizetés módja és 

határideje 

   
 

 

   
 

 

   

 

 

 
8. A hiteligénylő vevőkkel szembeni követelései: 
 
 Összesen:      ........................................Ft 

 összes követelésből lejárt követelések összege: ........................................Ft 
 
 Részletezve: 

 31-60 nap között lejárt követelés: 
 
 név  összege lejárati időpont beszedésre tett intézkedés 
............................ ............... ......................... .......................................... 

............................ ............... ......................... .......................................... 

............................ ............... ......................... .......................................... 
 
 60 napon túli lejárt követelés 
 
 név  összege lejárati időpont beszedésre tett intézkedés 

 
............................ ............... ......................... .......................................... 
............................ ............... ......................... .......................................... 
............................ ............... ......................... .......................................... 
............................ ............... ......................... .......................................... 
 



 

9. A hiteligénylő szállítókkal szemben fennálló tartozásai: 

 
 Összesen:      ........................................Ft 
 összes tartozásból lejárt tartozások összege:   ........................................Ft 
 
 Részletezve: 

 31-60 nap között lejárt tartozás 
 
 név  összege lejárati időpont                kifizetésre tett intézkedés 
 
............................ ............... ......................... .......................................... 
............................ ............... ......................... .......................................... 
............................ ............... ......................... .......................................... 

............................ ............... ......................... .......................................... 
 
 60 napon túli lejárt tartozás 
 
 név  összege lejárati időpont               kifizetésre tett intézkedés 

 

............................ ............... ......................... .......................................... 

............................ ............... ......................... .......................................... 

............................ ............... ......................... .......................................... 

............................ ............... ......................... .......................................... 
 
10. Nem lejárt vevő követelések és szállítói tartozások lejárati struktúrája (Ft-ban) 
 

 Vevők Szállítók Egyenleg 

0-15 nap    

16-30 nap    

31-60 nap    

61-90 nap    

91-180 nap    

180 napon túli    

Összesen:    

 
11. A hiteligénylőnek a hitelkérelem benyújtása időpontjában fennálló fizetési 
kötelezettségei (beleértve a lejárt állományt is) E Ft-ban : 

 
     fennálló fizetési              ebből: 
     kötelezettségek  lejárt 
 
 a.) NAV-el szemben: ............................  .......................................... 
 
 b.) VPOP-val szemben: ............................  .......................................... 

   
 c.) a társadalombiztosítással  

      szemben:  ...........................  .......................................... 

 



 

A VÁLLALKOZÁS ÉS AZ ÁGAZAT, VALAMINT A 

TERMÉK/SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS 

BEMUTATÁSA 
 
12. Kérjük írja le vállalkozását és üzleti koncepcióját, miért azt csinálja amit csinál, miért éppen 

abban az ágazatban képzeli el ill. végzi tevékenységét. Milyen vállalkozásának elhelyezkedése, 
milyen előnyei és hátrányai vannak.(munkaerő hozzáférhetősége, vevők közelsége, közlekedés, 
helyi adók stb.) Milyen termékeket/szolgáltatásokat kínál, kik az elsődleges vevők?  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

FŐBB VERSENYTÁRSAK ÉS A PIACI HELYZET 

VÁRHATÓ ALAKULÁSA 
 
13. Kérjük írja le, kik jelentik vállalkozásának piacát, illetve milyen piacokat szándékozik 
megcélozni. Milyen előnyei vannak az Ön áruinak/szolgáltatásainak a versenytársakkal szemben? 
Kik a főbb versenytársai? Milyennek és hogyan képzeli el áruinak/szolgáltatásainak terjesztését. 

Milyen reklám ill. eladás ösztönzési módszereket kíván alkalmazni?  
 

 
 
 

 
 
 
 

 

JŐVŐBELI KILÁTÁSOK, TERVEK 
 
14. Kérjük röviden mutassa be vállalkozása jövőbeli kilátásait, terveit. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

SZEMÉLYZETI TERV (Humán erőforrás) 
 
15. Kérjük mutassa be röviden munkaerő-gazdálkodását. (Időszakonként milyen létszámmal 

működteti vállalkozását, és ehhez milyen személyi jellegű kifizetések, illetve közterhek 
kapcsolódnak.) 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  PÉNZÜGYI HELYZET 
 
16. Mutassa be röviden vállalkozása költséggazdálkodását, jelentősebb költségtételei alakulását, 
banki, költségvetési kapcsolatait. 
 

 

 

 

PÉNZÜGYI TERVEK 
 

17.1. A teljes fejlesztés tervezett anyagi-műszaki összetétele és finanszírozási terve                         

ezer Ft-ban 

Megnevezés 
Összes 

ktg. 

önerő 

készpénz                     
Egyéb 

(hitel vagy támogatás) 

Igényelt 

támogatás 
(mikrohitel + 

VNT) 

1. Épület, ingatlan 
    ebből: 

    
 

           - vásárlás     

- építés, átalakítás     

2. Gépek, berendezések 
    ebből: 

    
 

        - új eszköz beszerzése     

          - használt eszköz beszerzése     

3. Egyéb  (immateriális javak, 

     tervezési költség, illeték stb.) 

    

4. Beruházási költség összesen 
        (1+2+3) 

    
 

5. Fejlesztési költség  
          (4+5) 

    

6. Egyéb fejlesztési célú 
kifizetés (ÁFA) 

    

7. Fejlesztés összes pénzigénye  
(6+7) 

    

 



17.2. PÉNZFORGALMI TERV (1-3. ÉV)                

ezer Ft-ban 

 Hónap ….év összesen ….év összesen ….év összesen 

 PÉNZBEVÉTELEK      

1 PÉNZESZKÖZ NYITÓ EGYENLEG    

2 Mikrohitel felvét    

3 Saját tőke betét vagy tagi kölcsön    

4 Értékesítés pénz bevételei    

5 Egyéb pénz bevételek    

6 Visztehermentes támogatás    

7 Egyéb kölcsön    

8 Előzetesen felszámított ÁFA    

9 ÁFA visszaigénylés    

10     

A Bevételek összesen (1+...+10)    

 PÉNZ KIADÁSOK (adósságszolgálat nélkül)     

11 Beruházás (eszközbeszerzés)     

12 Anyag v. áru beszerzés kiadásai    

13 Egyéb anyag jellegű kiadások    

14 Bérek és fizetések    

15 Bérek és fizetések közterhei    

16 Egyéb személyi jellegű kifizetések    

17 Működési, üzemeltetési kiadások    

18 Bank-, kamat költség    

19 Egyéb hitel tőketörlesztés    

20 Egyéb hitel kamat befizetése    

21 Egyéb kifizetések    

22 Fizetendő helyi adó    

23 Kifizetett ÁFA    

24 Költségvetésbe befizetendő ÁFA    

25 Adó- adóelőleg fizetés    

26 Fizetendő osztalék, részesedés    

27 Mikrohitel kamatfizetések     

28     

B Kiadások összesen (11+...+29)    

 PÉNZESZKÖZ TÖBBLET/HIÁNY ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ELÕTT  

C Többlet/Hiány (A-B)    

 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT     

30 Mikrohitel tőketörlesztés     

D Egyenleg (C-29)    



17.3. EREDMÉNYTERV  

(társas vállalkozásoknak) 
 

ezer Ft-ban 

Megnevezés Tárgyévi 

(várható) 
200.. év 200.. év 200.. év 

1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele     

2. Export értékesítés árbevétele     

3. Értékesítés árbevétele (1+2)     

4. Aktivált saját teljesítmények értéke     

5. Egyéb bevétel     

6. Bevételek összesen  (3+4+5)     

7. Anyagjellegű ráfordítások     

8. Személyi jellegű ráfordítások     

9. Értékcsökkenési leírás     

10 Egyéb ráfordítások     

11 Egyéb költségek     

12 Költségek összesen (7+8+9+10+11)     

13 Üzemi(üzleti) tevékenység  
eredménye 
(6-12) 

    

14 Pénzügyi műveletek bevételei     

15 Pénzügyi műveletek ráfordításai     

16 Pénzügyi műveletek eredménye (14-

15) 

    

17 Szokásos vállalkozási eredmény 

(13+16) 

    

18 Rendkívüli bevétel     

19 Rendkívüli ráfordítás     

20 Rendkívüli eredmény  (18+19)     

21 Adózás előtti eredmény  (17+20)     

22 Adófizetési kötelezettség     

23 Adózott eredmény (21-22)     

24 Osztalék     

25 Mérleg szerinti eredmény (23-24)     

26 Törlesztésre rendelkezésre álló források 

/amortizáció+adózott eredmény 
(9+25) 

    

27  Mikrohitel törlesztés     

28  Egyéb hitel törlesztés     

 



17.4. MÉRLEGTERV 

(társas vállalkozásoknak) 
ezer Ft.-ban 

Megnevezés Tárgyévi 
várható 

200.. év 200.. év 200.. év 

1. 
A. Befektetett eszközök 

(2+3+4) 
    

2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK     

3. II. TÁRGYI  ESZKÖZÖK     

4. III. BEFEKTETETT PÜ. ESZKÖZÖK     

5. B. Forgóeszközök (6+7+8+9)     

6. I. KÉSZLETEK     

7. II. KÖVETELÉSEK (vevők)     

8. III. ÉRTÉKPAPÍROK     

9. IV.  PÉNZESZKÖZÖK     

10 C. Aktív időbeli elhatárolások     

11 ESZKÖZÖK összesen (1+5+10)     

12 D. Saját tőke (13+.....+19)     

13 I. JEGYZETT TŐKE     

14 
II. JEGYZETT, DE NEM FIZ. TŐKE (-

) 
    

15 III. TŐKETARTALÉK     

16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK     

17 V. LEKÖTÖTT TARTLÉK     

18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK     

19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY     

20 E. Céltartalékok     

21 F. Kötelezettségek  (22+23+24)     

22 
I. HÁTRASOROLT 

KÖTELEZETTSÉGEK 
    

23 
II. HOSSZÚLEJÁRATÚ 

KÖTELEZETTS. 
    

24 
II. RÖVID LEJÁRATÚ 

KÖTELEZETTS. 
    

 Ebből: rövid lejáratú hitel     

            szállítók     

25 G. Passzív időbeli elhatárolások     

26 
FORRÁSOK összesen 

(12+20+21+25) 
    

 



 

A MIKROHITEL BIZTOSÍTÉKAKÉNT FELAJÁNLOTT 

ESZKÖZÖK RÉSZLETES BEMUTATÁSA 
18.  

Megnevezés 
Azonosító 

(helyrajzi szám, 
gyári szám stb.) 

Könyv szerinti 
érték 
(eFt) 

Becsült 
jelenlegi érték 

(eFt) 

Terhelés 
jogosultja 

Összes 
teher 
(eFt) 

 
 

     

 
 

     

 

 

     

 
 

     

      

      

      

      

      

 
Kijelentem, hogy a hitelkérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 
 
Kelt. …...................................................... 

 

 

Ph.: 

...................................................... 

hiteligénylő cégszerű aláírása 



KOMBINÁLT MIKROHITEL HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNYÁHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 

 

Vállalkozás iratai: 

Vállalkozói igazolvány vagy társasági szerződés, utolsó módosítással egységes 
szerkezetben (másolati példány) 

 

Cégkivonat (30 napnál nem régebbi eredeti példány)  

Aláírási címpéldány (eredeti példány)  

Társasági taggyűlési határozat a hitel felvételéről  

Együttes adóigazolás (NAV) tartozásmentességről (30 napnál nem régebbi)  

Helyi adó igazolás tartozásmentességről (30 napnál nem régebbi)  

Bankinformáció a számlavezető pénzintézettől (amennyiben nem a Somogy Takaréknál 
vezeti a számlát), illetve ha máshol van hiteltartozás 

 

 
Működés iratai: 

Ha a tevékenységhez szükséges, működési és telephely engedélyek (másolati példány)  

Telephely (ek) tulajdoni lapja, bérleti szerződés (másolati példány)  

 
Könyvvezetés iratai: 

Utolsó két évi jóváhagyott éves beszámoló, EVA bevallás vagy SZJA bevallás és a 

közgyűlés, taggyűlés, illetve tulajdonosok általi jóváhagyást igazoló dokumentum 

 

Beszámolókat alátámasztó főkönyvi kivonat  

Utolsó lezárt negyedévi mérleg, eredmény-kimutatás, főkönyvi kivonat (társas 
vállalkozóknál) 

 

 

Tervezett beruházás iratai, adatai: 

Építés, felújítás esetén költségvetés, építési engedély vagy nyilatkozat építési engedély 
mentességről, árajánlatok 

 

Építés, felújítás esetén előzetes szakhatósági előírások, engedélyek  

Árajánlatok a megvásárolandó eszközökre  

Amennyiben az árajánlat összege devizában van meghatározva, át kell számítani forintra 
az árajánlat napjára vonatkozó MNB hivatalos árfolyamán 

 

Nem magyar nyelvű árajánlat esetében magyar nyelvű fordítás  

Ingatlan vásárlás esetén adásvételi előszerződés/szándéknyilatkozat és a megalapozó 
értékbecslés (a Takarékszövetkezet értékbecslői listájában szereplő értékbecslő által 
készített) 

 

Bérbeadó hozzájáruló nyilatkozata a bérlemény felújításához, bővítéséhez, bérleti 

szerződés 

 

Építési tervdokumentáció  

30 napnál nem régebbi tulajdoni lap a beruházás tárgyát képező ingatlanról  

 
Fedezet iratai: 

Fedezetként felajánlott ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja  

Terhelt ingatlan esetén hitelinformáció a hitelnyújtó részéről  

A felajánlott ingatlanról szakértői értékbecslés (a Takarékszövetkezet értékbecslői 
listájában szereplő értékbecslő által készített) 

 

Terhelt ingatlan esetén: jelzálogjogosultak hozzájáruló nyilatkozat az ingatlan további 
terheléséhez. 

 

Biztosítási kötvény  

 
Egyéb dokumentumok, nyilatkozatok: 

Hitelkérelmi nyomtatvány  

De minimis nyilatkozat  

Nyilatkozat Kombinált Mikrohitelhez  

Igazolás a saját forrás rendelkezésre állásáról  

Megállapodás az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan használatáról  

A vállalkozás aláírásra jogosult tagjainak és a fedezet tulajdonosainak személyes 
okmányainak másolatai (személyi ig., lakcím kártya, adókártya) 

 

Információs adatlap  

Vissza nem térítendő támogatás dokumentumai (CD,nyilatkozat)  

Projekt adatlap (kinyomtatott formában, vagy a CD-n pdf. fájl-ban)  

 



DE MINIMIS NYILATKOZAT 
 

A ……………. program keretében a ……………… (beruházás) finanszírozásához igényelt kedvezményes 

forrás az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 
1998/2006/EK rendelet („1998/2006/EK rendelet”) szerinti de minimis, azaz csekély összegű 
támogatásnak minősül. 
 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 1998/2006/EK 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 korábban igénybe vett támogatások összege 
az 1998/2006/EK rendelet által meghatározott három pénzügyi év időszakában az 1998/2006/EK 
rendeletben meghatározott küszöbértéket nem haladja meg. 
 
Az 1998/2006/EK rendeletben előírtak betartása érdekében, alábbiak szerint nyilatkozom arról, 
hogy jelen támogatásigénylés időpontjától számított elmúlt három évben milyen és mekkora 

összegű állami támogatásból1 (pl. vissza nem térítendő támogatásból, kedvezményes kamatozású 
államilag támogatott hitelből, állami támogatással nyújtott garanciából) részesültem.2 
 
Jelen támogatásigénylés időpontjától számított elmúlt három évben igénybe vett vissza nem 
térítendő támogatás összege: 

 

Projekt 
címe 

Támogatási 
szerződés 
kelte 

Megítélt 
támogatás 
összege 
(Ft) 

Megítélt 
támogatásból 
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 három évben igénybe vett államilag 
támogatott pénzügyi programhoz kapcsolódó támogatástartalom összege: 
 

Pénzügyi 

program neve 

Támogatott 

forráshoz jutás 
időpontja 

(szerződés kelte) 

Támogatott 

forrás (pl.: hitel, 
garancia) 

összege (Ft) 

Támogatott 

forráshoz 
kapcsolódó 

támogatástartalom 
összege (Ft) 

Támogatástartalom 

összegéből csekély 
összegű 

támogatáshoz 
kapcsolódó 
támogatástartalom 
összege (Ft) 

     

     

     

 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben fenti adatközlésem valótlan, nem teljes, illetve pontatlan, az 
adatközlésért és a támogatás szabályosságáért a felelősség engem terhel. 
  
Kelt. …............................................ 

……………..……………………………… 
(cégszerű aláírás) 

Aláíró neve: 
Beosztása:  

                                                           
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. 



NYILATKOZAT 

Kombinált Mikrohitel Program igényléshez 

 
 
Alulírott  .......……........................……………………….……............................................... (név),  

az  ………………………….......……........................……………………….……........ (vállalkozás) felelős 

vezetőjeként kijelentem, hogy a Kombinált Mikrohitel Programban való részvétel jogosultsági 

feltételeit teljes mértékben megismertem és elfogadtam. 

 
Vállalkozásomra az alábbi pontok érvényesek: 

 az alkalmazottak száma nem több mint 9 fő, 
 a devizajogszabályok alapján belföldinek minősül, a Magyar Köztársaság területén, illetve 

az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén 
fiókteleppel rendelkező mikro- vagy kisvállalkozás, melynek éves nettó árbevétele és/vagy 
éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót,  

 a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy regisztrált vállalkozás, amely rendelkezik életképes 

üzleti tervvel, 

 a Mikrohitel Szerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős 
hatósági engedélyekkel rendelkezik. 

 
Vállalkozásomra az alábbi pontok NEM érvényesek: 

o csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van ellene folyamatban, és/vagy 
kiegyenlítetlen lejárt (köz)tartozása van állami-, önkormányzati, vagy egyéb hatóság felé 

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

o olyan eljárás van folyamatban ellene, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi 
intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként 
tevékenységének korlátozását rendelte el; 

o az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van 
érvényben, továbbá a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az 

államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a 
strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Hitelszerződésben 
vállalt kötelezettségét nem teljesítette; 

o az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK 
rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne csekély összegű 

(de minimis) támogatásban; 

o halászati és akvakultúra ágazatban (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet HL L 83/35. 
2000. 4. 4. meghatározza) tevékenykedik; 

o az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges 
termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végez; 

o az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy 
marketingjével kapcsolatos tevékenységet végez, amennyiben: 

 a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára 

vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy 
 az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ; 

o 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; 

o exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatására igényli a mikrohitelt, nevezetesen az 
exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az 

exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül 
kapcsolatos támogatások; 

o az import áruk helyett hazai áru használatától függ a támogatás; 
o a széntermeléshez kapcsolódó iparágban tevékenykedik (szén: az Egyesült Nemzetek 

Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi 
kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű 

A és B csoportba sorolt szén) vállalkozásai; 
o közúti szállítási ágazatban tevékenykedik és szállítóeszköz megvásárlására fordítaná a 

támogatást; 
o nehéz helyzetben lévő vállalkozás [a 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés 

j) pont értelmében]; 
o a vállalkozás szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben (korábban: BAR); 



o a beruházásra a Közép-Magyarországi Régióban, vagy vidékies településen fekvő 

székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerülne sor (az ingatlan fekvése, illetve a 
beszerzett eszköz aktiválási helye szerint). A nem vidékies települések listáját a GOP 

Részletes Pályázati Útmutató VIII. sz. melléklete tartalmazza; 
o a támogatást a hitelkérelem, ill. a pályázat benyújtásának idején már megkezdett projekt 

finanszírozására fordítaná; 
o a projekt az alábbi iparágak egyikében valósulna meg: acélipar, hajógyártás, 

szénbányászat, szintetikusszál-ipar, közúti-, vasúti, vízi-, légi- és tengeri szállítási 
ágazattá; 

o a támogatást turisztikai attrakció és/vagy szálláshely fejlesztésére igényli (GOP Részletes 
Pályázati Útmutató C.5.3. pontja szerint). 

 
Tudomásom van arról és elfogadom, hogy a Kombinált Mikrohitel Program keretében nyújtott 
mikrohitel nem fordítható  

o hitelkiváltásra,  
o ÁFA finanszírozására,  
o működési költségek fedezésére,  
o üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására,  
o a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, 

vezető állású munkavállalójától, illetve (amennyiben alkalmazandó) e személyek közeli 

hozzátartozóitól történő vásárlásra,  

o továbbá cégcsoporton belüli tárgyi eszköz vagy immateriális javak megvásárlására, illetve  
o mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó Beruházás 

finanszírozására,  
o a hitelcéltól eltérő felhasználásra. 

 
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy: 

 a  biztosítékként felajánlott, illetve lekötött fedezetek a vállalkozás, vagy a jövőbeni 
zálogkötelezettek rendelkezésére állnak, a Somogy Takarék Takarékszövetkezet által 
ismert terhelésen kívül harmadik személynek nincs olyan jogosultsága, amely a Somogy 
Takarék Takarékszövetkezet, illetve az MV Magyar Vállalkozásfinanszírozási 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; 
 vállalkozásom megfelel a fent leírt feltételeknek, valamint a hitelkérelemben (és annak 

mellékleteiben) közölt adatok valósak, a számviteli, valamint egyéb jogszabályi 
előírásoknak megfelelnek; 

 felhatalmazom a Somogy Takarék Takarékszövetkezet a Programhoz kapcsolódó banktitok 
/ üzleti titok átadására az MVZrt / MAG Zrt számára. 

 

Tudomásul veszem, hogy: 
 amennyiben a benyújtott pályázati anyagok valótlan adatokat tartalmaznak, a Somogy 

Takarék Takarékszövetkezet a Program hitelkérelem részét elutasítja; 
 a Program vissza nem térítendő rész pályázatának átvétele és a MAG Zrt felé történő 

továbbítása a Somogy Takarék Takarékszövetkezet feladata, azonban annak elbírálásában 
semmilyen módon nem vesz részt és annak elbírálásáért a Somogy Takarék 

Takarékszövetkezet semmilyen felelősséget nem vállal. 
 
Kelt: ……………………….   

                                                                                   
                                                                                            ………………………………………….. 
                         hiteligénylő cégszerű aláírása 
 

 


