KAVOSZ Széchenyi Mikrohitel Konstrukció (Széchenyi Mikrohitel GO!)
MFB Széchenyi Mikrohitel Refinanszírozási Program
A Széchenyi Mikrohitel Konstrukció a KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: KAVOSZ Zrt.) által működtetett Széchenyi Kártya Program
(továbbiakban: Széchenyi Kártya Program vagy Program) részét képezi, azon belül elkülönült szabályok
szerint működő konstrukció, amely a Széchenyi Mikrohitel Konstrukcióról szóló 1483/2021. (VII.16.) Korm.
határozat alapján kerül bevezetésre.
Az Első Hitelkapu Pénzügyi Zrt. jelen terméket a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.)
által meghirdetett MFB Széchenyi Mikrohitel Refinanszírozási Program keretében nyújtja, az MFB Zrt.
refinanszírozásával.
A Széchenyi Mikrohitel Konstrukció (továbbiakban: Konstrukció) olyan beruházási hitelkonstrukció, amely
célja a Vállalkozás fejlesztéseinek, beruházásainak megfelelő formában, hosszútávon történő finanszírozása,
ez által a beruházási kedv ösztönzése, a Vállalkozás versenyképességének fenntartása. A Konstrukció
keretében csak olyan beruházás, ill. hitelkiváltás finanszírozása lehetséges, ahol a beruházás tárgya
egyértelműen kapcsolódik a Vállalkozás által végzett, vagy üzleti tervében szerepeltetett végezni kívánt
tevékenységéhez.
A hitelfelhasználás célja a Számviteli tv. szerinti beruházások, különösen az alábbi hitelcélok megvalósítása,
valamint korábbi beruházási hitel kiváltása (a továbbiakban: hitelkiváltás) az alábbiakban meghatározott
korlátozásokkal1:
 immateriális javak beszerzése;
 ingatlan építése, vásárlása, fejlesztése;
 új vagy használt gép, berendezés, egyéb tárgyi eszköz beszerzése; gép, tárgyi eszköz fejlesztése;
 szabad felhasználású forgóeszköz beszerzés (egy hitelügyleten belül legfeljebb a hitelösszeg 20%-a);
 hitelkiváltás (részbeni hitelkiváltás is engedélyezett), azzal, hogy
 a korábbi kiváltandó beruházási hitel célja meg kell, hogy feleljen a Konstrukció keretében
finanszírozható hitelcéloknak,
 kizárólag a Vállalkozás által belföldi hitelintézettől vagy pénzügyi vállalkozástól forintban vagy
devizában felvett piaci árazás szerint nyújtott, korábbi beruházási hitel kiváltására van lehetőség
azzal, hogy MFB GÚHP, illetve PVRK konstrukció(k) keretében létrejött hitelügyletek kiváltása
csak az eredeti hitelnyújtó által lehetséges.
A Konstrukcióhoz a Kormány kamat- és kezelési költségtámogatást biztosít, amely támogatások
 az Európai Bizottság C(2020) 1863 számú, az „állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes
keret a gazdaságnak COVID-19 járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” tárgyú
Bizottsági Közleménye, ill. annak mindenkori aktuális változata (a továbbiakban: Átmeneti
keretszabály) szerinti ún. átmeneti támogatásként vagy
 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 rendelet (HL L
351,2013.12.24.1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) általános csekély összegű,
vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i
1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti
mezőgazdasági csekély összegű támogatásként kerül biztosításra.
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A pénzügyi vállalkozás belső szabályzatai, eljárási rendjei további korlátozásokat írhatnak elő a finanszírozható
hitelcélok vonatkozásában.
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Alapadatok, általános feltételek
Kölcsön összege:

1.000.000 Ft - 50.000.000 Ft

Amennyiben a Vállalkozás rendelkezik a Konstrukcióban fennálló hitelügylettel, illetve hiteligénylése van
folyamatban, úgy a hitelügyleteinek együttes igényelt / jóváhagyott, illetve szerződött összege nem haladhatja meg
a 100 millió forintot, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló a 2004. évi XXXIV. törvény
(KKV törvény) szerinti kapcsolódó és partner vállalkozásaival együtt a 150 millió forintot.
Egy ügyfélcsoporttal szembeni kitettség az MFB Zrt. által nyújtott egyéb hitelprogramok keretében (MFB Krízis
Hitel, Krízis Hitel Plusz, Gazdaság Újjáépítési Hitel Program/korábban Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási
Konstrukció II.) együttesen nyújtott hitel tekintetében nem haladhatja meg az 500 millió forintot.
Az adható hitel összegét úgy kell megállapítani, hogy az igényelt hitel támogatástartalma beleférjen a Vállalkozás
adott jogcímű szabad támogatási keretébe.
Saját erő (önerő):

minimum 10%2

A hitel kizárólag forintban adható.
Szerződéskötési díj:

egyszeri 1 %, de min. 200 ezer Ft (a szerződött hitelösszegre vetítve),
megfizetése szerződéskötéskor vagy annak hatályba lépésekor esedékes.
fix évi 9,0 %.
évi 8,5 %
fix, évi 0,5 %

Az ügyleti kamat mértéke:
Kamattámogatás mértéke:
Nettó ügyleti kamat:
A kamat módjára számítandó
fix évi 0,7%
kezelési költség mértéke:
Kezelési költségtámogatás: évi 0,7%,
Nettó kezelési költség:
0 %/év
Folyósítási jutalék:
15 ezer Ft / folyósítás
Szerződésmódosítási díj:
a fennálló tőketartozás legfeljebb 1%-a, maximum 500.000,- Ft
Előtörlesztési díj:
a fennálló tőketartozás legfeljebb 3%-a
Késedelmi kamat:
jegybanki alapkamat + 8%/év

A Vállalkozást terhelik a szerződéskötéssel és szerződésmódosítással kapcsolatos – külső közreműködői –
hatósági, közjegyzői, ügyvédi díjak, földhivatali eljárási költségek, hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő
bejegyzés díja, valamint a biztosíték értékelése során felmerülő értékbecslési díj.
Kölcsön futamideje:
Rendelkezésre tartási idő:
Türelmi idő:

13 – 120 hónap
0 – 23 hónap
Minimum a rendelkezésre tartási idővel megegyező – maximum 24 hónap

Tőketörlesztés esedékessége
Kamatfizetés:

Havonta (lineáris)
Havonta
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A beruházás forrásigénye, a fedezettség, illetve a Vállalkozás minősítése függvényében a szükséges önerő mértéke 10%nál magasabb lehet.
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Hitelfelvevők köre
A Konstrukcióban kizárólag mikrovállalkozások vehetnek részt, amelyek
 közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság formában
működő gazdasági társaságok,
 egyéni vállalkozók és egyéni cégek, valamint
 egyéb gazdasági tevékenységet (is) folytató jogalanyok (pl. ügyvédi iroda, egyéni ügyvéd, közjegyzői
iroda, közjegyző, stb.)
A Konstrukciót egy teljes lezárt éves gazdálkodói múlttal nem rendelkező kezdő vállalkozások is igényelhetik,
amennyiben a benyújtott üzleti tervük alapján a hiteligényük finanszírozható.
Kizáró feltételek
A Vállalkozás nem vehet részt a Konstrukcióban, ha az alábbiakban felsorolt kizáró feltételek valamelyike áll
fenn:
a) a KKV. törvényben foglalt kiegészítésekkel együtt, ha
 a Vállalkozás összes foglalkoztatotti létszáma eléri a 10 főt és
 a Vállalkozás éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege meghaladja 2 millió eurónak megfelelő
forintösszeget,
 az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése a Vállalkozásban tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen eléri vagy meghaladja a 25%-ot (ezen
korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a KKV törvény 19. § 1. pontjában meghatározott
befektetők állnak a Vállalkozással a KKV törvény 4.§ (2) bekezdése szerinti kapcsolatban);
b) a Vállalkozás devizakülföldi;
c) a Vállalkozásnak esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van (kivéve, ha az adóhatóság a számára
fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);
d) a Vállalkozás jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb, a
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás hatálya alatt áll;
e) a Vállalkozás ellen végrehajtási eljárás van folyamatban (kivéve, ha azt a NAV indította és rendelkezésre
áll a NAV vonatkozó határozata is a tartozás átütemezéséről);
f) a Vállalkozás adósként vagy adóstársként a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV.
törvény szerinti adósságrendezési eljárás hatálya alatt áll;
g) a Vállalkozás nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt jogerős hatósági engedélyekkel;
h) a Vállalkozást a cégnyilvántartásba / hatósági / egyéb nyilvántartásba nem jegyezték be / nem vették
nyilvántartásba vagy onnan törölték, vagy Egyéni vállalkozóként, Egyéb vállalkozásként adószáma törlésre
került;
i) a Vállalkozás vonatkozásában el nem bírált cégbírósági változásbejegyzési kérelem miatti eljárás van
folyamatban;
j) a Vállalkozásnak, ill. az Egyéni vállalkozónak, Egyéni cég tagjának, illetve Egyéb vállalkozásnak
természetes személyként lejárt hitel-, kölcsönszerződésből vagy garancia szerződésből eredő tartozása áll fenn,
és emiatt vagy egyéb mulasztások miatt szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben, ill. annak
alrendszereiben;
k) a Vállalkozás az alábbi tevékenységek bármelyikét folytatja főtevékenységként vagy ha hitelcél szerinti
tevékenység az alábbi tevékenységek valamelyike:
 fegyver- és lőszergyártás (TEÁOR 2540), katonai harcjármű gyártása (TEÁOR 3040), szerencsejáték,
fogadás (TEÁOR 9200), továbbá
 robbanóanyag gyártás (2051)
 valamint pénzügyi közvetítés - biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok -, egyéb pénzügyi
tevékenység (TEÁOR’08 6411-6630);
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l) 1 éves kizárás: a Vállalkozás a Konstrukció keretein belül kötött hitelszerződésből eredő tartozás
maradéktalan visszafizetését követő 1 évig ki van zárva, amennyiben a Konstrukcióban a kérelem benyújtását
megelőzően korábban részt vett, és a Pénzügyi intézmény a szerződést felmondta, illetve ha az lejárt és a teljes
tartozás a Pénzügyi intézmény részére a lejáratot vagy felmondást követő 60. napon túl - de legkésőbb egy
éven belül - térült meg;
m) 5 éves kizárás: a Vállalkozás a Konstrukcióból az annak keretében kötött korábbi hitelszerződésének
lejáratától számított 5 évig ki van zárva, amennyiben a Konstrukcióban a kérelem benyújtását megelőzően
korábban részt vett és a Pénzügyi intézmény a szerződést felmondta, illetve ha az lejárt és a tartozás a
lejáratot/felmondást követő 60. napon túl a Pénzügyi intézmény részére maradéktalanul nem térült meg vagy
megtérült, de csak lejáratot követő egy éven túl;
n) átmeneti támogatási jogcímen történő igénylés esetén a hitelügylet és az igényelt hitelösszeg nem felel meg
a Mikrohitel Szabályzat 5.2. pontban foglalt előírásoknak;
o) csekély összegű támogatási jogcímen történő igénylés esetén a hitelügylet és az igényelt hitelösszeg nem
felel meg a Mikrohitel Szabályzat 5.3. pontban foglalt előírásoknak;
 nem nyújtható támogatás azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;
 olyan feltétellel, amely európai uniós jog megsértését eredményezi.
p) a Vállalkozás nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
50. § (1) bekezdésben meghatározott követelményeinek,
 a Vállalkozás nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
 a Vállalkozás nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban:
Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek,
 a Vállalkozás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, amennyiben e kötelezettség
a Vállalkozást terheli;
q) a Vállalkozás vonatkozásában az Áht. 48/B .§ (1) bekezdésben foglalt összeférhetetlenség áll fenn.
A Konstrukció igénybevételének feltétele, hogy a Vállalkozás által benyújtott hiteligénylést az Első Hitelkapu
Zrt. a minősítési eljárása során pozitívan értékelje, azaz a Vállalkozást hitelképesnek találja.
A KAVOSZ Zrt. és az Első Hitelkapu Zrt. az előszűrés, illetve a bírálat során figyelembe veszik a Vállalkozás,
annak kapcsolt vállalkozásaival kapcsolatos korábbi tapasztalataikat, a rendelkezésükre álló egyéb
információkat, illetve a Központi Hitelinformációs Rendszerből elérhető adatokat, amelyek alapján a kérelmet
jóváhagyhatják vagy indokolás nélkül el is utasíthatják.
Biztosítékok
A hitelügylet biztosítékaként legalább egy dologi biztosíték kötelezően bevonandó, amely elsősorban a
beruházás tárgya.
Kötelező dologi biztosékként elfogadható továbbá:
 ingó, ingatlan jelzálogjog első ranghelyen,
 körülírással meghatározott ingó vagyont terhelő zálogjog első ranghelyen,
 óvadéki betét.
Amennyiben a hitel fedezete ingatlan biztosíték, úgy a Konstrukcióban a KAVOSZ Zrt. honlapján közzétett,
ITM jóváhagyásával kiválasztott értékbecslők valamelyike által készített értékbecslés fogadható el, illetve
vehető figyelembe a hitelbírálat során.
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A KAVOSZ Zrt. vagy megbízottja jogosult bármely Pénzügyi intézmény bármely hitelügyleténél a fedezeti
ingatlanra vonatkozó fentiek szerinti értékbecslés előzetes felülvizsgálatára (validálására), amely értékelés
eredménye a Pénzügyi intézmény által a hitelügylet bírálata során kötelezően alkalmazandó.
A hitelügylet nem finanszírozható, amennyiben a hitelügylet fedezettsége - a kötelező dologi biztosíték(ok)
fedezeti értéke alapján számítva - nem éri el legalább az Első Hitelkapu Zrt. saját szabályzatai szerint számított
110 %-os fedezettségi szintet.
Az Első Hitelkapu Zrt. saját döntése szerint a fentieken túl a Konstrukció keretében létrejött hitelügylethez
bármilyen további biztosítékot előírhat (pl. egyéb vállalkozás(ok) készfizető kezessége, magánszemély
készfizető kezessége, zálogjog, óvadék, bankgarancia, stb.).

Költségvetési támogatás, támogatási jogviszony
A költségvetési támogatás mértéke:
A Kormány a Konstrukció keretében létrejött hitelügyletekhez az ITM útján meghatározott célelőirányzatból
a mindenkor hatályos Kormányhatározat(ok), ill. jogszabályok alapján a Kondíciós listában foglaltak szerinti
kamat- és kezelési költségtámogatást (a továbbiakban együtt: támogatás) biztosít a Vállalkozások részére,
amennyiben erre a fedezet rendelkezésre áll.
A hitelügylet támogatástartalma a hitel szerződött összegére és futamidejének időszakára jutó kamattámogatás
és kezelési költségtámogatás együttes támogatástartalma a Mikrohitel Szabályzat 3. mellékletében részletesen
leírtak szerint.
A Konstrukcióhoz átmeneti támogatási jogcímen nyújtott kamattámogatás és kezelési költségtámogatás az
Átmeneti keretszabály 3.1 pontja szerinti támogatásnak minősül, amit kizárólag az Átmeneti keretszabályban
foglaltak alapján lehet odaítélni. A Vállalkozás számára megítélt átmeneti támogatás összege a megítélt,
leszerződött hitelösszegre, illetve futamidőre jutó kamattámogatás és kezelési költségtámogatás együttes
összege.
Az átmeneti támogatásra vonatkozó feltételek:
 A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.
 A támogatás a 14/2019 (VI. 12.) ITM rendelet 5. § (10)-(13) bekezdései szerint halmozható az Atr. 2.
§ 1. pontja szerinti egyéb állami támogatással.
 Az a Vállalkozás részesülhet a támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült az Atr. 6. §
(4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, kivéve azon mikro- vagy
kisvállalkozások, amelyek 2019. december 31-én már nehéz helyzetben voltak, feltéve, hogy nem
állnak a nemzeti jog szerinti kollektív fizetésképtelenségi eljárás alatt, továbbá nem részesültek
megmentési támogatásban vagy szerkezetátalakítási támogatásban.
 A támogatás támogatástartalma az Átmeneti keretszabály 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb
támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve
nem haladhatja meg az 1 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget, ezen belül a mezőgazdasági
termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott
támogatás(ok) támogatástartalma nem haladja meg vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt
vállalkozásait is figyelembe véve - a 225 000 eurónak megfelelő forintösszeget, halászati és
akvakultúra ágazatban a 270 000 eurónak megfelelő forintösszeget. A maximális 1 800 000 eurónak
támogatási összegbe a Vállalkozás által de minimis jogcímen kapott minden olyan támogatás
beleszámítandó, amely az Átmeneti keretszabály 3.1. szakasza alapján kapott bármely támogatással
érintett projekt azonos elszámolható költségeihez kapcsolódik.
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Amennyiben a Vállalkozás által a Konstrukció keretében felvett, átmeneti támogatást tartalmazó
beruházási hitel olyan elszámolható költségekhez kapcsolódik, amelyekhez a Vállalkozás
csoportmentességi rendelet alapján is részesült támogatásban, akkor ugyanazon elszámolható
költségek tekintetében a csoportmentességi rendelet szerinti támogatás és az átmeneti támogatás
támogatástartalma együttesen sem haladhatja meg a vonatkozó csoportmentességi rendeletben
meghatározott maximális összeget/intenzitást.
Az egyes támogatási kategóriák összeszámítására, illetve halmozhatóságára vonatkozó mindenkor
hatályos egyéb szabályokat a KAVOSZ Zrt. honlapján közzétett ún. Kumulációs táblázat tartalmazza.
A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az e
tevékenységhez nyújtott támogatás támogatástartalma az Átmeneti keretszabály 3.1. szakasza alapján
nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is
figyelembe véve - nem haladhatja meg a 225 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
A halászati- és akvakultúra-ágazatban tevékeny vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott
támogatás támogatástartalma az Átmeneti keretszabály 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb
támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve nem haladhatja a 270 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Jelen Konstrukció keretében halászati
jogcímen támogatás nem nyújtható.
A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára a
korábbiakban rögzítettek szerinti maximális támogatástartalommal nyújtható támogatás, ha a
támogatás mértéke nem függ a támogatás mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő
teljes vagy részlegesen átadásától, és a támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett
vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján
határozzák meg.
A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás
összege nem határozható meg a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján.
Ha egy vállalkozás több ágazatban is tevékenykedik, és ezekre eltérő maximális összegek
vonatkoznak, a vállalkozás a támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely
biztosítja az érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy a teljes
maximális összeg vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - ne
haladja meg az 1 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
Az egyedi támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait az Átmeneti keretszabály alapján
közzé kell tenni az Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a támogatást nyújtó
a KAVOSZ Zrt.-n keresztül az Atr. rendelet 18/C. §-a szerinti határidőkig továbbítja a Támogatások
Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: TVI) részére a támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait.

A Konstrukció keretében nyújtott átmeneti jogcímen nyújtott támogatás mértékét, illetve a támogatástartalom
számításának módját a Mikrohitel Szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza.
A KAVOSZ Zrt. egyedileg értesíti a kedvezményezett Vállalkozást az adott hitelügylet kamat- és kezelési
költségtámogatás támogatástartalmáról, az Igénylési lapon vagy az ügyfélfiókban megadott e-mail címre
küldött elektronikusan továbbított levél formájában.
A támogatással kapcsolatos minden iratot az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni.
Csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott hitelügyletre vonatkozó támogatási szabályok:
Az Atr. 2. § 5a. pontja szerinti „Egy és ugyanazon” vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű
támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma - a támogatási odaítélésének évében és az azt
megelőző két pénzügyi év vonatkozásában együttesen - nem haladhatja meg a 200 000 eurót, a közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző „egy és ugyanazon” vállalkozások esetén a 100
000 eurót, mezőgazdasági csekély összegű támogatási jogcím esetén a 25 000 eurót, a halászati csekély
összegű támogatási jogcím esetén a 30 000 eurót.
6

Az általános csekély összegű támogatás halmozható a mezőgazdasági és/vagy halászati csekély összegű
támogatással, de csak az általános csekély összegű támogatási jogcím felső határáig (200 000 euróig, illetve
100 000 euróig).
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó
vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i
360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű
támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az
1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról
szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatás
halmozása túllépi bármely csoportmentességi, vagy átmeneti rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott
határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy
összeget.
A támogatott - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével - a támogatást nem
használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek
szerinti célokra, továbbá - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően - közúti
kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására,
amelyről a hitel igénylésekor nyilatkozik.
Amennyiben az igénylő Vállalkozás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (1) bekezdése szerinti
halászati és akvakultúra-ágazatba tartozó és/vagy elsődleges mezőgazdasági tevékenység mellett, az
1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatba tartozó egyéb tevékenységet is
végez, úgy ezen utóbbi tevékenység(ek)hez csekély összegű támogatás igényelhető. Ezen esetben az igénylés
feltétele a Vállalkozás azon nyilatkozata, hogy a tevékenységei szétválasztásával biztosítja, hogy a támogatást
nem használja fel halászati és akvakultúra-ágazatba tartozó és/vagy elsődleges mezőgazdasági
tevékenységéhez.
Csekély összegű támogatás szempontjából kizárt tevékenységek:
a) Csekély összegű jogcímen nyújtott támogatás nem vehető igénybe:
 harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatására,
nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez
vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül
kapcsolódó támogatásokra,
 az import áruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatásra.
b) Mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételére vonatkozó további előírás:
 Nem nyújtható olyan támogatás, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy
mennyisége alapján kerül rögzítésre.
c) Általános csekély összegű támogatás igénybevételére vonatkozó további előírások:
Nem nyújtható általános csekély összegű támogatás:
 olyan vállalkozás számára, amely a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről,
az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11.-i 1379/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedik;
 a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos tevékenység finanszírozására;
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a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak a
következő esetekben:
 ha a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
 ha a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás.
a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás számára teherszállító
járművek megvásárlására,
olyan vállalkozás számára, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői
kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható.

A támogatást igénylő Vállalkozásnak a kérelem benyújtásakor nyilatkoznia kell az általa, valamint a vele „egy
és ugyanazon vállalkozásnak” minősülő vállalkozás(ok) által az adott pénzügyi évben és az azt megelőző 2
pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű támogatás(ok) összegéről, valamint arról, hogy az igényelt
finanszírozási összegtámogatástartalmát is figyelembe véve az adott pénzügyi évben, valamint az előző két
pénzügyi év alatt az egy és ugyanazon vállalkozás(ok) által igénybe vett csekély összegű támogatások összege
nem haladja meg az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott összeget.
A téves adatszolgáltatásból eredő minden kockázat és kár a nyilatkozattevőt terheli.
A Konstrukció keretében nyújtott csekély összegű támogatás mértékét, illetve a támogatástartalom
számításának módját a Mikrohitel Szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza. A csekély összegű támogatás
összegének euróra történő átszámításakor az Igénylési lap benyújtásának hónapját megelőző hónap utolsó
napján érvényes MNB devizaárfolyamot kell alkalmazni.
A KAVOSZ Zrt. egyedileg értesíti a kedvezményezett Vállalkozást az adott hitelügylet kamat- és kezelési
költségtámogatás ntámogatástartalmáról, az Igénylési lapon vagy az ügyfélfiókban megadott e-mail címre
küldött elektronikusan továbbított levél formájában.
A támogatáshoz kapcsolódó iratokat a támogatási jogviszony megszűnését követő 10 évig meg kell őrizni és
a támogató ilyen irányú felhívása esetén a támogatott (kedvezményezett) köteles azokat bemutatni. A csekély
összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül
információt kell szolgáltatni.
A támogatás igénybevételének feltételei
Nem nyújtható támogatás olyan Vállalkozásnak
a) amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll;
b) amelynek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság a számára fizetési
halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
c) amely Vállalkozás adósként vagy adóstársként a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015.
évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás hatálya alatt áll;
d) amely támogatott tevékenysége folytatásához szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
e) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltat
vagy ilyen nyilatkozatot tesz;
f) a támogatáshoz szükséges jogszabályban előírt nyilatkozatokat nem teszi meg vagy azokat visszavonja;
g) a Vállalkozás nem felel meg az Áht. 50. § bekezdésben meghatározott követelményeinek, azaz
 nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
 nem minősül az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek,
 a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, amennyiben e kötelezettség a
Vállalkozást terheli;
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h) a Vállalkozás vonatkozásában az Áht. 48/B. § (1) bekezdésben foglalt összeférhetetlenség áll fenn;
i) a maximális támogatásintenzitási korlát az újonnan igényelt finanszírozási összeg figyelembevételével már
túllépésre kerülne.
A Vállalkozás a kérelem (támogatásigénylés) benyújtásakor írásban köteles nyilatkozni arról, hogy a
támogatás igénybevételét kizáró okok vele szemben nem állnak fenn. A Vállalkozás haladéktalanul köteles
írásban bejelenteni, ha vele szemben a fenti kizáró feltételek bármelyike bekövetkezik.
A támogatás folyósítása
A támogatás összegét - a Pénzügyi intézményekkel és a KAVOSZ Zrt-vel kötött keretszerződésben foglalt
feltételekkel - az ITM azon Pénzügyi intézmény közreműködésével biztosítja a Vállalkozás részére, amellyel
a Vállalkozás a Konstrukció keretében hitelszerződést köt.
A Pénzügyi intézmény - az ITM valamint a Vállalkozás között létrejött támogatási jogviszony alapján járó –
kamattámogatás és a kezelési költségtámogatás összegét a Vállalkozás részére megelőlegezi és a
Vállalkozástól ún. nettó kamatot, nettó kezelési költséget szed be, illetve érvényesít a Vállalkozással szemben.
A Pénzügyi intézmény a támogatás összegét oly módon biztosítja a Vállalkozás részére, hogy a Vállalkozástól
a költségvetési támogatásnak megfelelő összegű kamatot és kezelési költséget a Vállalkozással szemben nem
érvényesíti, illetve annak összegével a Vállalkozás számláját felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás
útján sem terheli meg, amelynek következtében a támogatás folyósítása a Pénzügyi intézmény részére történő
kifizetéssel történik az Ávr. 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján.
A Pénzügyi intézmény jogosult a Vállalkozástól a költségvetési támogatásnak megfelelő összegű kamatot,
kezelési költséget felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás útján beszedni vagy ezen összegeket a
Vállalkozással szemben egyéb módon érvényesíteni, ha a Vállalkozás részére járó támogatási összeget az ITM
a Vállalkozásnak felróható okból nem folyósítja.
A támogatási jogviszony létrejötte és tartama
A támogatás a Mikrohitel Szabályzat mellékletében közzétett Igénylési lap és Nyilatkozat nyomtatványok
kitöltésével és azok cégszerűen/szabályszerűen aláírt példányainak benyújtásával igényelhető.
A támogatási jogosultság együttes feltételei:
a) a támogatást igénylő Vállalkozás megfelel a Mikrohitel Szabályzatban közzétett igénybevételi feltételeinek,
b) a támogatást igénylő Vállalkozással szemben a támogatás igénybevételét kizáró okok nem állnak fenn,
c) a Vállalkozásnak az Igénylési lap benyújtásának időpontjában nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett
adótartozása - ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, valamint járulék-,
illeték- vagy vámtartozása, kivéve, ha az adóhatóság a számára fizetési halasztást vagy részletfizetést
engedélyezett,
d) a Vállalkozás az igényelt ügylethez kapcsolódó támogatás igényléséhez szükséges a Mikrohitel Szabályzat
mellékletét képező Nyilatkozatot megadja, és ezzel a Vállalkozás a Mikrohitel Szabályzat rendelkezéseit
írásbeli nyilatkozatával magára nézve kötelezőnek elfogadja,
e) a Vállalkozással valamely, a Konstrukcióban résztvevő Pénzügyi intézménynél hatályos hitelszerződéssel
rendelkezik.
Az ITM a támogatási jogosultság feltételeinek megfelelő Vállalkozások kamattámogatásáról, ill. kezelési
költségtámogatásáról, adott esetben a kezességi díjtámogatásról havi csoportos támogatói okiratot ad ki. A
kamattámogatás és kezelési költségtámogatás a támogatói okirat fentiek szerinti kiállítása és a Kormány
honlapján - a Vállalkozás nevére, székhelyére és az elméleti maximális támogatás összegére vonatkozó
adattartalommal, havonkénti bontásban - való közzététele alapján - amely a Vállalkozással, mint
kedvezményezettel való közlésnek minősül - a hitelszerződés hatálybalépésének napjától illeti meg a
Vállalkozást, mint kedvezményezettet.
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A támogatási jogviszony az ITM által kiállított támogatói okirat közlésével a Pénzügyi intézmény és a
Vállalkozás közötti hitelszerződés hatályba lépésének napjára visszamenőleges hatállyal jön létre és a
hitelszerződés lejáratának vagy megszűnésének napján automatikusan megszűnik az alábbi kiegészítéssel:
Amennyiben a Pénzügyi intézmény vagy a Vállalkozás a hitelszerződést felmondással szünteti meg, a
kamattámogatás és kezelési költségtámogatás a Vállalkozás részére a hitelszerződés felmondásának
hatálybalépése napjáig jár.
A hitelszerződés megszűnése – a következőkben rögzített esetek kivételével - a hitelszerződés lejáratának vagy
megszűnésének időpontjáig már kifizetett, vagy még kifizetendő támogatásokat nem érinti.
A támogatási jogviszony visszaható hatályú megszüntetése
A támogatási jogviszony a támogatási jogviszony létrejöttének napjára visszamenőleg megszűnik, ha a
támogató az Ávr. 96. §-ában meghatározott esetek bekövetkezése esetén a támogatások visszavonásáról
rendelkezik.
Az ITM mint támogató különösen az alábbi esetekben jogosult a támogatás visszavonására, ha
a) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatás igénylésekor az 5.4.1 pontban foglalt kizáró okok
bármelyike fennállt a Vállalkozással szemben, és a Vállalkozás erre vonatkozóan a támogatási döntést
érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, illetve ilyen nyilatkozatot tett,
b) az 5.4.3 pont szerinti bármely nyilatkozatát visszavonja, ill. a Vállalkozás neki felróható okból megszegi a
támogatási jogviszonyra vonatkozó, ill. más jogszabályi kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget
ellenőrzéstűrési kötelezettségének;
c) az 5.4.1 pontban megjelölt kizáró okok bármelyikének a támogatási jogviszony fennállása alatt történő
bekövetkezését elmulasztja bejelenteni,
d) illetve az Ávr. 81.§.-ban meghatározott valamely körülmény a támogatói döntés meghozatalát követően
következik be vagy jut az ITM tudomására.
Ebben az esetben a Vállalkozás a már folyósított támogatás teljes összegét az Áht. 53/A. § foglaltak szerint a
támogatás folyósításától a teljes összeg tényleges visszafizetési idejéig felszámított az Ávr.-ben meghatározott
mértékű ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
A támogatási jogviszony megszűnése
A támogatási jogviszony megszűnik
a) a hitelszerződés megszűnésével vagy a támogatási időtartam lejáratával egyidejűleg,
b) a támogatói okirat visszavonása esetén, amely esetben a támogatási jogviszony visszaható hatállyal
megszűnik,
c) ha a támogatás folyósítására az állami költségvetésben nem áll rendelkezésre fedezet vagy
d) ha a Pénzügyi intézmény, a KAVOSZ Zrt. és az ITM közötti támogatási keretszerződés bármely okból
megszűnik.
Amennyiben a támogatási jogviszony nem a hitelszerződés felmondása vagy lejárata miatt szűnik meg, akkor
a hitelszerződés támogatás nélkül, továbbra is a Konstrukcióba tartozónak minősül.
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Az igénylés menete
1. Hiteligénylés
Az igénylés elindítását a Vállalkozás kezdeményezheti
a) a KAVOSZ Zrt. valamely Regisztráló Irodájában személyesen a hitelkérelem (Igénylési lap) aláírásával és
benyújtásával vagy
b) a KAVOSZ Zrt. honlapjáról elérhető elektronikus felületen, ún. ügyfélfiókban történő regisztrálását
követően, az igényléshez szükséges adatok megadása, majd a kérelem rögzített adatainak általa választott
Regisztráló Irodába ezen elektronikus felületen történő továbbítása mellett.
Ügyfélfiók igénybevételével történő igénylés kezdeményezése esetén a kérelem a választott Regisztráló
Irodában, a Vállalkozás személyes megjelenésekor véglegesíthető, ahol a véglegesítést követően a kérelem
aláírásra és benyújtására kerül. A kérelem benyújtásakor a Vállalkozásnak a KAVOSZ Zrt. honlapján közzétett
Csatolandó dokumentumok listájában szereplő dokumentumokat is szükséges benyújtani, illetve bemutatni.
A kérelmet és a Csatolandó dokumentumokat hiánytalanul - előre egyeztetett időpontban - a Vállalkozás
képviseletére jogosult személynek személyesen vagy a KAVOSZ Zrt. honlapján közzétett a Konstrukció
kapcsán rendszeresített meghatalmazás minta szerinti adattartalommal és az abban foglalt rendelkezéseknek
megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján kell benyújtania/benyújtaniuk, illetve
bemutatnia / bemutatniuk az Irodában.
A Vállalkozásnak a Mikrohitel Szabályzat mellékletét képező Nyilatkozatban foglalt valamennyi nyilatkozatot
és hozzájárulást meg kell adnia (így különösen a költségvetési támogatás igényléséhez szükséges
nyilatkozatokat), ennek hiányában a Konstrukcióban történő részvételi kérelme elutasításra kerül.
Az Igénylési lapot és Nyilatkozatot a Vállalkozás képviseletére jogosult vagy általuk meghatalmazással
rendelkező meghatalmazott személy(ek)nek az Irodában, az ügyintéző előtt kell aláírnia/aláírniuk.
2. Előzetes ellenőrzés
A KAVOSZ Zrt. a rendelkezésre álló dokumentumok és információk alapján ellenőrzi, hogy a Konstrukcióban
történő részvételt kizáró körülmények nem állnak-e fenn a Vállalkozással szemben.
Amennyiben a Regisztráló Iroda által lefolytatott ellenőrzés alapján kiderül, hogy a Konstrukcióban történő
részvételt kizáró ok áll fenn, a kizáró körülményt lehetőség szerint ki kell küszöbölni. Amennyiben a kizáró
ok kiküszöbölése nem lehetséges, a dokumentumok átvételére nem kerül sor, és a KAVOSZ Zrt. a további
előminősítés elvégzése nélkül a Vállalkozásnak a Konstrukcióban történő részvételi kérelmét elutasítja. A
kizáró körülmény megszűnésekor újabb igénylés indítható.
Amennyiben az előzetes ellenőrzés alapján megállapításra kerül, hogy kizáró körülmény az igénylővel
szemben nem áll fenn, sor kerül az iratok átvételére.
A rendelkezésre álló dokumentumok, illetve a Vállalkozás által megadott adatok alapján a Vállalkozás adatai
a Konstrukcióban történő részvétel céljából számítógépes nyilvántartásban rögzítésre kerülnek. A rögzített
összes adat és a benyújtott dokumentumok részletes vizsgálata alapján, valamint a területi kamarák és a VOSZ
nyilvántartásában, és saját adatbázisában, ill. egyéb nyilvános, ill. megállapodás alapján hozzáférhető
adatbázisokban a KAVOSZ Zrt. ellenőrzi, hogy a Konstrukcióban történő részvételt kizáró más körülmények
nem állnak-e fenn.
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A KAVOSZ Zrt. a Pénzügyi intézmények részére csak azon Vállalkozások kérelmét továbbítja, amelyekkel
szemben a lefolytatott ellenőrzés (előminősítés) alapján egyetlen kizáró feltétel sem áll fenn, ellenkező esetben
a Vállalkozás részvételi kérelmét elutasítja. A KAVOSZ Zrt. által elvégzett előminősítés már a pénzügyi
intézményi bírálat első lépcsőjének minősül.
Amennyiben a kérelmet a Regisztráló Iroda befogadta, az átvett dokumentumokat elektronikus úton elérhetővé
teszi a Vállalkozás által megjelölt Pénzügyi intézmény számára és/vagy tértivevényes postai küldeményként
vagy kézbesítő útján küldi meg részére.
3. Hitelbírálat
A hitelkérelem tényleges bírálatát a választott Pénzügyi intézmény végzi a vonatkozó belső szabályzatai,
eljárási rendjei szerint. Az Első Hitelkapu Zrt. az igénylési eljárásban benyújtott, illetve bemutatott
dokumentumokban foglaltakon túlmenően a Vállalkozásról, a kapcsolt vállalkozásairól további információkat
szerezhet be, tőlük tájékoztatást kérhet a kérelemmel, valamint a benyújtás azon körülményeivel kapcsolatban,
amelyek szükségesek lehetnek a kérelem elbírálásához.
Amennyiben a hitel fedezete ingatlan biztosíték, úgy az értékbecslés megrendelésére ekkor kerülhet sor,
kizárólag az Első Hitelkapu Zrt. által rendelkezésre bocsátott megrendelőlappal, melyet az Első Hitelkapu Zrt.
küld el a KAVOSZ Zrt. honlapján közzétett, ITM jóváhagyásával kiválasztott értékbecslők valamelyikének.
A KAVOSZ Zrt. vagy megbízottja jogosult az értékbecslés előzetes felülvizsgálatára (validálására), amely
értékelés eredménye az első Hitelkapu Zrt. által a hitelügylet bírálata során kötelezően alkalmazandó.
Az Első Hitelkapu Zrt. a bírálat során figyelembe veszi a szabályzatainak, eljárási rendjeinek előírásait, a
Vállalkozás, annak kapcsolt vállalkozásaival kapcsolatos korábbi tapasztalatait, a rendelkezésére álló
nyilvános adatokat, egyéb információkat, illetve a Központi Hitelinformációs Rendszerből elérhető adatokat,
amelyek alapján a kérelmet jóváhagyhatja vagy indokolás nélkül el is utasíthatja.
4. Szerződéskötés
Pozitív döntés esetén kerülnek elkészítésre és aláírásra a finanszírozási dokumentumok, úgymint a
kölcsönszerződés, a biztosítékokra vonatkozó szerződések, a kapcsolódó ügyfél-nyilatkozatok, egyéb
dokumentumok, nyomtatványok.
A szerződések elsődlegesen magánokirati formában, ügyvéd által ellenjegyzetten kerülnek megkötésre. Ezen
kívül a kölcsönszerződést és a zálogszerződést közjegyzői okiratba kell foglaltatni, amelyet az Első Hitelkapu
Zrt. által szervezett, de közvetlenül az ügyfél által fizetett közjegyző bonyolít le a közjegyző irodájában.
Az Első Hitelkapu Zrt. a magánokirati kölcsönszerződést és a kapcsolódó, ügyfél által is aláírt adatlapot
benyújtja a Programot refinanszírozó MFB Zrt. részére, aki dönt a refinanszírozásról.
Amennyiben az MFB Zrt. bármely okból nem köti meg az Első Hitelkapu Zrt.-vel a refinanszírozási
kölcsönszerződést, akkor a már megkötött magánokirati kölcsönszerződés hatályba sem lép, a kölcsönügylet
meghiúsul és a szerződés minden további jognyilatkozat vagy cselekmény megtétele nélkül megszűnik.
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5. Folyósítási feltételek teljesítése, folyósítás
A hitel folyósításának feltételei:
 A biztosítéki szerződés(ek) létrejötte;
 Közjegyzői okirat létrejötte;
 Folyósítási jutalék megfizetése;
 Felhatalmazó levélen alapuló beszedés benyújtását lehetővé tevő visszaigazolt Felhatalmazó levél
benyújtása a Vállalkozás számlavezető(i)nél (pénzforgalmi szolgáltatónál) vezetett fizetési számlá(i)ra
vonatkozóan;
 Saját erő felhasználásának igazolása;
 a beruházásba igazolhatóan beépült, ill. ahhoz kapcsolódóan beszerzésre került tételekről
(számlával, azzal egyenértékű számviteli dokumentumokkal, pld. adás-vételi szerződéssel, a
Pénzügyi intézmény által elfogadott műszaki ellenőri igazolással)
 az Első Hitelkapu Zrt. egyedileg engedélyezheti a lehívás arányában történő saját erő felhasználást
is, amely esetben nem a teljes, hanem a lehívott és az aktuális lehívással érintett hitelrész(ek)nek
együttesen megfelelő saját erő felhasználását kell a folyósítás feltételeként igazolni;
 A beruházáshoz a kapcsolódó számlák, vagy azonos bizonyító erejű számviteli dokumentumok eredeti
példányának bemutatása és folyósítási igénybejelentő benyújtása. Kifizetett számla kelte a
hitelkérelem benyújtásától számítva nem haladhatja meg a 180 napot.
 Kiegyenlítetlen átutalásos számla esetén a teljes számlaérték kiegyenlítéséhez szükséges kiegészítő
összeg (ÁFA) Vállalkozás általi megfizetésének igazolása;
Az Első Hitelkapu Zrt. a hitelszerződésben meghatározhat a fentieken túl további folyósítási feltételeket is a
Vállalkozás részére.
Az Első Hitelkapu Zrt. elvégzi a benyújtott dokumentumok ellenőrzését, majd lehívási kérelmet nyújt be a
refinanszírozó MFB Zrt. felé. A folyósításhoz a szükséges dokumentumok teljeskörű benyújtását követően
várhatóan a folyósítás 10 banki munkanapon belül valósul meg.
A folyósítás a kölcsönszerződésben rögzítettekkel összhangban az ügyfél és/vagy eladó (ingatlanvásárlás)
és/vagy szállító (eszközbeszerzés) számláján történő jóváírással történik.
Az Adós kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a beruházás megvalósítási helyszíne legkésőbb az utolsó
folyósítást követő 90 napon belül az Adós székhelye szerint illetékes cégbíróságon székhelyként, telephelyként
vagy fióktelepként bejegyzésre kerül.
Budapest, 2021. december 6.
Első Hitelkapu Pénzügyi Zrt.
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