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 1. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

 

 

 

I. Nyilatkozat 

Alulírott (vállalkozás): .......……........................……………………….……........ felelős vezetőjeként: 
.......……........................……………………….……........ büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, 
hogy fenti, vagy bármely más kapcsolt vállalkozásom az idei, illetve az ezt megelőző két pénzügyi 
évben az alábbi „csekély összegűnek” (de minimis) minősített támogatásokban részesült(ek): 

 

De minimis támogatásban 
részesült vállalkozás  

 

De minimis támogatás éve 20.. 20.. 20.. 

De minimis támogatás összege    

De minimis támogatású hitel 
célja 

   

De minimis támogatásból 
megvalósuló projekt helye 

   

 

De minimis támogatásban 
részesült kapcsoltkapcsoltkapcsoltkapcsolt vállalkozás  

 

De minimis támogatás éve 20.. 20.. 20.. 

De minimis támogatás összege    

De minimis támogatású hitel 
célja 

   

De minimis támogatásból 
megvalósuló projekt helye 

   

 

De minimis támogatásban 
részesült kapcsoltkapcsoltkapcsoltkapcsolt vállalkozás  

 

De minimis támogatás éve 20.. 20.. 20.. 

De minimis támogatás összege    

De minimis támogatású hitel 
célja 

   

De minimis támogatásból 
megvalósuló projekt helye 

   

 

Dátum:  
Ph. 

ügyfél aláírása 
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A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

 

 

 

II. Nyilatkozat 

Alulírott (vállalkozás): .......……........................……………………….……........ felelős vezetőjeként: 
.......……........................……………………….……........ kijelentem, hogy az 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 mikrovállalkozás, melynek éves nettó árbevétele legfeljebb 2 millió EUR, 

� 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: 

� 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) 

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

� 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 

� 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 

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

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

� 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 
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� 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 

� 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 

� az import áruk helyett hazai áru használatától függ a támogatás 

� 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 

� közúti szállítási ágazatban tevékenykedik és szállítóeszköz megvásárlására fordítaná a 
támogatást 

� nehéz helyzetben lévő vállalkozás [a 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont 
értelmében] 

� a vállalkozás szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben (korábban: BAR) 

� 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. 

� a támogatást a hitelkérelem, ill. a pályázat benyújtásának idején már megkezdett projekt 
finanszírozására fordítaná 

� a projekt az alábbi iparágak egyikében valósulna meg: acélipar, hajógyártás, szénbányászat, 
szintetikusszál-ipar, közúti-, vasúti, vízi-, légi- és tengeri szállítási ágazat 

� 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 nem fordítható nem fordítható nem fordítható hitelkiváltásra, ÁFA finanszírozására, működési költségek fedezésére, 
üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására, a hiteligénylő vállalkozás 
közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, 
illetve (amennyiben alkalmazandó) e személyek közeli hozzátartozóitól történő, továbbá 
cégcsoporton belüli tárgyi eszköz vagy immateriális javak megvásárlására, illetve mindezen 
személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó Beruházás finanszírozására, valamint a 
hitelcéltól eltérő felhasználásra. 
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A biztosítékként felajánlott, illetve lekötött fedezetek a vállalkozás, vagy a jövőbeni zálogkötelezettek 
rendelkezésére állnak, a Baranya Megyei Vállalkozói Központ által ismert terhelésen kívül harmadik 
személynek nincs olyan jogosultsága, amely a Baranya Megyei Vállalkozói Központ, 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. 

 

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy vállalkozásom megfelel a fent leírt 
feltételeknek, valamint a hitelkérelemben (és annak mellékleteiben) közölt adatok valósak, a 
számviteli, valamint egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy 
amennyiben a benyújtott anyagok valótlan adatokat tartalmaznak, a Baranya Megyei Vállalkozói 
Központ a hitelkérelmet elutasítja. 

 

Dátum:  
Ph. 

ügyfél aláírása 

 

 

 

 

 

 

III. Nyilatkozat 

Alulírott (vállalkozás): .......……........................………………………….…….……........ felelős vezetőjeként: 
.......……........................……………………………….……........ hozzájárulok ahhoz, hogy a Baranya Megyei 
Vállalkozói Központ (7621 Pécs, Felsőmalom u. 13.) a hitelügylethez kapcsolódó személyes 
adatokat, bank- és üzleti titkokat, egyéb hitelnyilvántartási adatokat az MV-Magyar 
Vállalkozásfinanszírozási Zrt., valamint az adatfeldolgozást végző rendszert biztosító Credinfo Kft. 
számára átadja. E nyilatkozat aláírásával egyidejűleg lemondok a hozzájárulásom visszavonási 
jogáról, valamint a nyilatkozatomra alapozható bárminemű kártérítésről. 
 

Dátum:  
Ph. 

ügyfél aláírása 
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A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
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IV. Nyilatkozat 

Alulírott (vállalkozás): .......……........................……………………………….……........ felelős vezetőjeként: 
.......……........................……………………………….……........ az alábbiakban felhatalmazom a Baranya Megyei 
Vállalkozói Központ igazgatóját, vagy az általa írásban erre feljogosított munkatársát arra, hogy az 
alábbi információkat számára kiadják: tulajdoni lapokon a nevemre bejegyzett ingatlanokkal 
kapcsolatos információk, beleértve a tulajdonjogban bekövetkezett állandó vagy átmeneti 
(jelzálogjog, vagy más átmeneti jog bejegyzése miatt) változásokkal kapcsolatos információkat is. 

 

Dátum:  

Ph. 

ügyfél aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

V. Nyilatkozat 

Alulírott (vállalkozás): .......……........................……………………………….……........ felelős vezetőjeként: 
.......……........................……………………………….……........ az alábbiakban felhatalmazom a Baranya Megyei 
Vállalkozói Központ igazgatóját, vagy az általa erre írásban feljogosított személyt arra, hogy az általa 
szükségesnek vélt bankoktól és hitelintézetektől igényelhesse és megkaphassa mindazon 
információkat, amelyek a számomra korábban folyósított, vagy még jelenleg is érvényes hitelekkel 
kapcsolatosak, valamint felhatalmazom a fent megjelölt Baranya Megyei Vállalkozói Központ által 
megkeresett bankokat és hitelintézeteket arra, hogy mindezen információkat kiszolgáltassák. 

 

Dátum:  

Ph. 

ügyfél aláírása 

 

 

 


