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Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Ú J  S Z É C H E N Y I  H I T E L  P R O G R A M
KERETÉBEN NYÚJTOTT MIKROHITEL

- ÖSSZESÍTETT NYILATKOZATOK ÉS MEGHATALMAZÁSOK -

I. De minimis nyilatkozat
Az  Új  Széchenyi  Hitel  Program  keretében  a  tervezett  beruházások/forgóeszköz  vásárlások  finanszírozásához  igényelt
kedvezményes forrás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelete (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) (a továbbiakban:
1407/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti de minimis, azaz csekély összegű támogatásnak minősül.

Alulírott  ......................................………………….,  a(z)  …...........................................................................  (székhely:
…..............................................................................,  adószám:  …......................................)  vezető  tisztségviselőjeként  tudomásul
veszem, hogy amennyiben az 1407/2013/EU bizottsági 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 vállalkozások1 által korábban igénybe vett támogatások összege az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet által meghatározott három pénzügyi év időszakában az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott
küszöbértéket nem haladja meg.

Az  1407/2013/EU  bizottsági  rendeletben  előírtak  betartása  érdekében,  alábbiak  szerint  büntetőjogi  felelősségem  teljes
tudatában nyilatkozom arról, hogy jelen támogatásigénylés időpontjától számított folyó,  valamint elmúlt két pénzügyi  évben
milyen és mekkora összegű állami támogatásból2 (pl. vissza nem térítendő támogatásból, kedvezményes kamatozású államilag
támogatott hitelből, állami támogatással nyújtott garanciából) részesültem3.

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.

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

1 „Egy és ugyanazon vállalkozás”: valamennyi vállalkozás, amelyek között az alábbi kapcsolatok legalább 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;  c)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; d) 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.  A a)–d) pontokban
említett kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkező vállalkozásokat is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.

2 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.

3 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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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 adatai:

Vállalkozás
megnevezése

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 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 adatai:

Vállalkozás megnevezése 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.
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: 
Ph.

cégszerű aláírás
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II. Jogosultsági nyilatkozat
Alulírott  ......................................………………….,  a(z)  …...........................................................................  (székhely:
…..............................................................................,  adószám:  …......................................)  vezető  tisztségviselőjeként  büntetőjogi
felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az Új Széchenyi Hitel Programban való részvétel jogosultsági feltételeit teljes
mértékben megismertem és elfogadtam.

Vállalkozásomra az alábbi pontok érvényesek:
✔ az alkalmazottak száma nem több, mint 50 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 (ld. 800/2008 EK
rendelet I. sz. melléklete), melynek éves nettó árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszege legfeljebb 10 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,  végelszámolási,  vagy közjegyző által  elrendelt  végrehajtási  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,
✔ 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 beruházásra a Közép-Magyarországi Régióban kerülne sor,
✔ közúti  kereskedelmi  árufuvarozást  ellenszolgáltatás  fejében  végez  és  teherszállító  jármű  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).
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Tudomásom van arról és elfogadom, hogy az Új Széchenyi Hitel Program keretében nyújtott mikrohitel nem fordítható a Hpt. 3.§
alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására
(pl. 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,  (amennyiben  alkalmazandó)  e  személyek  közeli  hozzátartozóitól,  illetve  ezen  közeli  hozzátartozók
tulajdonában és/vagy ügyvezetése alatt álló vállalkozástól történő, továbbá cégcsoporton belüli tárgyi eszközök, immateriális
javak, és/vagy forgóeszközök megvásárlására, illetve mindezen személyek és/vagy vállalkozások visszterhes közreműködésével
megvalósítandó beruházásra, valamint a hitelcéltól eltérő felhasználásra.

Tudomásom van arról és elfogadom, hogy  az Új  Széchenyi  Terv keretében meghirdetett  támogatott  programok igénybe
vétele  esetén  vállalkozásom  egy  operatív  program  keretében  többszörösen,  ill.  több  operatív  programból  egyazon
projekten  belül  azonos  célra  nem  igényelhet  támogatást,  illetve,  hogy  egy  vállalatcsoport  tagjai  egybeszámítandó
kedvezményezettnek minősülnek, így nem nyerhetnek el többszörös támogatást ugyanazon projekt keretében.

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.

Kelt: 

Ph.

cégszerű aláírás
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III. Adatvédelmi nyilatkozat
Alulírott  ......................................………………….,  a(z)  …...........................................................................  (székhely:
…..............................................................................,  adószám:  …......................................)  vezető  tisztségviselőjeként  büntetőjogi
felelősségem teljes tudatában 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.,  ill.  az  adatfeldolgozást  végző  rendszert  biztosító  CREDINFO Kft.  számára  átadja,  valamint  a
sikeres  mikrohitel  igénylés  benyújtását  követő  10  évig  statisztikai  célból  nyilvántartsa  és  kezelje.  E  nyilatkozat  aláírásával
egyidejűleg lemondok a hozzájárulásom visszavonási jogáról, valamint a nyilatkozatomra alapozható bárminemű kártérítésről.

Kelt: 
Ph.

cégszerű aláírás

IV. Nyilatkozat és meghatalmazás információk átadásához
Alulírott  ......................................………………….,  a(z)  …...........................................................................  (székhely:
…..............................................................................,  adószám:  …......................................)  vezető  tisztségviselőjeként  büntetőjogi
felelősségem  teljes  tudatában hozzájárulok  és  meghatalmazom  az  Alapítvány  a  Vidék  Kis-  és  Középvállalkozásainak
Fejlesztésére Baranya Megyei  Vállalkozói  Központot  (székhely:  7621 Pécs,  Felsőmalom u.  13.,  adószám: 19033039-2-02)  (a
továbbiakban: BMVK), hogy a BMVK mindenkori igazgatója, vagy az általa írásban erre feljogosított munkatárs részére az alábbi
információkat írásban átadják:

a) az  illetékes  Járási  Földhivataltól  a  az  ingatlannyilvántartásban  a  nevemre  bejegyzett  ingatlanokkal  kapcsolatos
információkat,  beleértve a tulajdonjogban bekövetkezett  állandó vagy átmeneti  (jelzálogjog,  vagy más átmeneti  jog
bejegyzése miatt) változásokkal kapcsolatos információkat is,

b) az illetékes hitelintézettől,  pénzügyi  vállalkozástól  a korábban folyósított,  vagy  még jelenleg  is  elbírálás alatt  lévő
hiteleimmel, egyéb hitelintézeti kötelezettségeimmel, banki tranzakcióimmal kapcsolatos információkat,

c) az illetékes helyi önkormányzattól az általa nyilvántartott helyi adók, esetleges végrehajtási, egyéb – az igénylés, vagy a
mikrohitel szempontjából fontos és lényeges – belső információkat,

d) a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól az általa nyilvántartott köztartozási, esetleges végrehajtási, egyéb – az igénylés, vagy
a mikrohitel szempontjából fontos és lényeges – belső információkat.

A meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Kelt: 

Jelen meghatalmazást elfogadom.

Ph.

Alapítvány a Vidék Kis- és Középvállalkozásainak
Fejlesztésére Baranya Megyei Vállalkozói Központ

(meghatalmazott) aláírása
meghatalmazó cégszerű aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: Név:
Cím: Cím:
Aláírás: Aláírás:

Érvényes: 2015. április 9-től 5/5


