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Kitöltési útmutató  
Széchenyi Mikrohitel GO! Igénylési Laphoz  

 

1 Vállalkozás neve 
A cégbírósági nyilvántartásba bejegyzett név (teljes), cégnyilvántartásban nem szereplő Egyéb vállalkozásnál a kamarai igazoláson 
feltüntetett névvel megegyezően kérjük kitölteni.  

2 MÁK Ügyfélazonosító 

Kincstár (MÁK) ügyfél-azonosító a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint 2016. december 31-ét követően a Magyar 
Államkincstár által a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény alapján az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer keretében 
megállapított egyedi azonosító. (A regisztrációs igazoláson/ nyilvántartásba vett adatokról szóló igazoláson szereplő 10 számjegyű 
azonosító.) 

3 Agrár célú hiteligénylés 
Agrár célú hitelnek akkor minősül az ügylet, amennyiben a hitelcél szerinti TEÁOR az alábbiak közé tartozik: 011,012, 013, 014, 015, 
03, 016, 017, 02 

4 Kezdő vállalkozás Egy teljes lezárt éves gazdálkodói múlttal nem rendelkező vállalkozás 

5 
Magánszemély tagok 
(tulajdonosok), ŐCSG tagok 
adatai 

A Vállalkozás közvetlen, négy legnagyobb részesedéssel bíró természetes személy tulajdonosainak (tagjainak) adatait részesedésük 
szerinti csökkenő sorrendben kérjük megadni. ŐCSG esetén valamennyi tagot kérjük megadni Több tulajdonos esetén a további 
személy adatait az Igénylési lap érintett oldalának több példányban történő kinyomtatásával és kitöltésével lehet megadni. 

6 
Jogi személy tagok/tulajdonosok 
adatai 

Ide kérjük beírni a hiteligénylő Vállalkozás 3 legnagyobb részesedésű nem magánszemély tulajdonosainak az adatait.  

7 Kapcsolt vállalkozások 

Kérjük azon gazdasági társaságok adatait megadni, amelyekben a hiteligénylő Vállalkozás a Ptk. 8:2.§ szerinti többségi befolyással 
rendelkezik. Ha a hiteligénylő Vállalkozás tagjai között van 50%-os részesedésnél nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tag, akkor 
kérjük annak a gazdasági társaságnak az adatait megadni, akiben ugyanezen tag szintén többségi irányítást biztosító befolyással 
rendelkezik illetve, ha a hitelfelvevő többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik valamely gazdasági társaságban, úgy ezen 
kapcsolt vállalkozás(ok) megadása szükséges, további vállalkozások adatait az Igénylési lap érintett oldalának több példányban történő 
kinyomtatásával és kitöltésével lehet megadni!  
Többségi irányítást biztosító befolyásnak minősül, ha egy személy közvetlenül rendelkezik az adott vállalkozásban a vagyoni 
hozzájárulás (törzsbetét, törzstőke, alaptőke) vagy a szavazatok több mint 50%-ával, illetve e nélkül is, ha jogosult a vállalkozásban a 
vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok többségének kinevezésére vagy leváltására. 

8 Részesedés mértéke 
A részesedés mértéke mezőben a tulajdonos által teljesített vagyoni hozzájárulás jegyzett tőkéhez viszonyított részarányát (azaz a 
tulajdonos tulajdonrészének mértékét) kéjük megadni, az utolsó egységes szerkezetű társasági szerződés / alapító okirat / 
alapszabály /részvénykönyv alapján. 

9 Igényelt hitelösszeg minimum 1MFt, maximum 50 millió Ft 

10 Türelmi idő Az igényelt türelmi idő hossza nagyobb vagy egyenlő a kért rendelkezésre tartási idő hosszával. 

11 Finanszírozó megnevezése A hitelkérelem lebonyolítására kiválasztott pénzügyi vállalkozás megnevezése. 

12 Hitelkiváltás 

A Vállalkozás által belföldi hitelintézettől vagy pénzügyi vállalkozástól forintban vagy devizában felvett, piaci árazás szerint nyújtott 
beruházási kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltására van lehetőség (a piaci árazásnak nem megfelelő hitelekre vonatkozó leírás t a 
KAVOSZ Üzletszabályzata tartalmazza).  
Támogatott hitel kiváltása nem lehetséges (pl. SZKP, NHP, MFB támogatott konstrukciói - a GÚHP és PRVK kivételével).  
Kizárólag olyan célra felvett beruházási hitel (illetve beruházási hitelt kiváltó hitel) és pénzügyi lízing váltható ki, amelyek eredeti hitelcélja 
is megfelel jelen konstrukció keretében finanszírozható hitelfelhasználási céloknak. 

13 Saját erő 
A Vállalkozásnak rendelkeznie kell a beruházás tervezett (bruttó vagy nettó, attól függően, hogy a finanszírozásnál bruttó, vagy nettó 
költségek vehetőek figyelembe) költsége min. 10 %-ának megfelelő saját erővel (kivéve hitelkiváltás, ahol nincs saját erő elvárási 
kötelezettség) 

14 
Támogatás 
(visszatérítendő/vissza nem 
térítendő) összege 

Amennyiben a beruházáshoz pályázat/egyéb támogatás is kapcsolódik/kapcsolódni fog, akkor a támogatás mértékét itt szükséges 
feltüntetni, mely saját erőként figyelembe vehető a Széchenyi Mikrohitel GO! forrásösszetételében 
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15 Egyéb saját erő Saját erő egyéb forrása, pl. tagi kölcsön 

16 
Beruházás/beszerzés bruttó 
forrásszükséglete 

Összege megegyezik a beruházás/fejlesztés bruttó összköltségével 

17 Előző év A tárgyidőszakot megelőző lezárt, teljes naptári (365 napos) adózott üzleti év. Az évet kérjük az oszlop fejlécében megadni 

18 Bázis év Az előző évet megelőző lezárt, adózott üzleti év (ha van ilyen). Az évet kérjük az oszlop fejlécében megadni 

19 Fennálló hiteltartozás Az igénylés napján fennálló tőketartozást (folyószámlahiteleknél a szerződött keretösszeget) kérjük megadni 

20 
Vállalkozás neve - Átmeneti 
támogatások kapcsán 

A Hiteligénylő Vállalkozás és a hiteligénylő Vállalkozás valamennyi kapcsolt vállalkozását (a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 
3. cikk (3) bekezdése szerint) fel kell sorolni, ha átmeneti támogatást igényelt, illetve kapott.  

21 
Támogatás/hitel konstrukció 
megnevezése / támogatott 
tevékenység 

Meg kell jelölni a konstrukció megnevezésén kívül, hogy a támogatás/támogatott hitel a Vállalkozás milyen tevékenységéhez 
kapcsolódik az alábbiak szerint: 1.mezőgazdasági, 2. halászati 3. egyéb, általánosi tevékenység 

22 
Támogatói okirat/ szerződés 
dátuma vagy a támogatás 
igénylésének dátuma 

Amennyiben a Hiteligénylő Vállalkozás már rendelkezik támogatói okirattal, támogatási szerződéssel vagy hitelszerződéssel, úgy az 
okirat/ szerződés, amennyiben még folyamatban van a támogatás/hitel igénylése, úgy a vonatkozó kérelem benyújtásának dátumát kell 
beírni! A támogatás/hitel státuszánál a megfelelő négyzetbe X-et kell írni! A Széchenyi Kártya Programban kapott valamennyi átmeneti 
támogatású hitelt is fel kell tüntetni (kivéve, ha visszafizetésre került).  

23 
Támogatás (tényleges, vagy 
várható) bruttó 
támogatástartalma 

A támogatói okiratban/támogatási szerződésben/ támogatás tartalomigazolásban megjelölt összeg; igénylés alatt lévő 
támogatásnál/hitelnél a következő elvek szerint vélelmezett összeget szükséges megadni:  

- vissza nem térítendő támogatásnál az igényelt támogatás összege,  
- Eximbank Zrt. átmeneti támogatású hiteleinél az igényelt hitel 2 %-a,  
- Széchenyi Kártya Program hiteleinél alapesetben az igényelt hitel kamat-és kezelési költségtámogatásának,   
- AVHGA piaci kezességgel, vagy Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment Hitelgarancia Program keretében történő 

kezességgel biztosított hitel esetén a kezességi díjtámogatás becsült támogatástartalma,  
- egyéb esetben (pl. Átmeneti keretszabály 3.1. szakasza alapján nyújtott helyi iparűzési adó-, illetve adóelőleg kedvezmény) az 

igényelt kedvezmény/hitel/támogatás összege!  

24 Támogatás kategóriája 

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE ÁLLAMI TÁMOGATÁSI INTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ IDEIGLENES KERET A GAZDASÁGNAK 
A JELENLEGI COVID19-JÁRVÁNNYAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN VALÓ TÁMOGATÁSA CÉLJÁBÓL c. közlemény 3.1. pontja: Közvetlen 
(vissza nem térítendő) támogatás pl. kamat-, kezelési költség-, kezességi díj-támogatás, 3.2. pontja: Kedvezményes kezesség, 3.3. 
pontja: kedvezményes kamatozású hitel 

25 
Nyilatkozat csekély összegű 
támogatás igénybevételéről 

Csak abban az esetben szükséges kitölteni, ha az igénylő vállalkozás, vagy annak kapcsolt vállalkozása igényelt/kapott átmeneti 
keretet terhelő támogatást is, azaz ha az V. fejezetben szereplő táblázat kitöltött 

26 Egy és ugyanazon vállalkozás 

a 1407/2013/EU Bizottsági rendelet értelmében: 
"Egy és ugyanazon vállalkozás: e rendelet alkalmazásában 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.  

Az első albekezdés a)-d) pontjában említett kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkező 
vállalkozásokat is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.” 

27 Támogatás odaítélése 
A támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, 
függetlenül a támogatás folyósításának időpontjától (például ez az időpont általában a támogatói okirat / támogatási szerződés kelte). 
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