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Ellenőrző munkalap – ügyféltől bekérendő dokumentumok 

 
 
 
 

A vállalkozás létét igazoló dokumentumok: 

 Leadás helye:  

Egyéni vállalkozók esetén: 

Vállalkozói igazolvány másolata Kavosz  

Személyi igazolvány, lakcímkártya és adókártya másolata Kavosz  

Társas vállalkozás esetén: 

Társasági szerződés /alapító okirat /alapszabály Kavosz  

Eredeti aláírási címpéldány vagy aláírás minta Kavosz  
 
 
 

A vállalkozás eddigi működését igazoló dokumentumok (minden oldalon cégszerűen aláírt): 

 Leadás helye:  

Egyéni vállalkozók esetén: 

SZJA bevallás vagy KATA/KIVA nyilatkozat az utolsó 2 lezárt üzleti évről Kavosz  

NAV (bővített) nullás igazolás (30 napnál nem régebbi) Kavosz  

Önkormányzati nullás igazolás (30 napnál nem régebbi) Hitelkapu  

Bankszámlaszerződés másolata Hitelkapu  

Társas vállalkozás esetén: 

Átláthatósági nyilatkozat Kavosz  

Utolsó lezárt év Éves beszámolója vagy KATA nyilatkozat Kavosz  

Főkönyvi kivonat az utolsó lezárt évre Kavosz  

Főkönyvi kivonat, 60 napnál nem régebbi Kavosz  

NAV bővített nullás igazolás (30 napnál nem régebbi) Kavosz  

Önkormányzati nullás igazolás (30 napnál nem régebbi) Hitelkapu  

Az összes bankszámlaszerződés 1. oldalának másolata Hitelkapu  
 

 
 
 

Egyéb kölcsönkérelmi dokumentumok 

 Leadás helye:  

Széchenyi Mikrohitel GO! Igénylési lap Kavosz  

Nyilatkozat Konstrukcióban való részvételhez Kavosz  

Igénylési lapot aláíró személyek (meghatalmazott) személyazonosító okmányai 
másolata 

Kavosz  

Üzleti terv a teljes futamidőre Kavosz  

A hitelből megvásárolni kívánt vagyontárgyak listája; árajánlat, előszerződés, szerződés Kavosz  

Kiváltandó hitelszerződés Kavosz  

Költségvetési terv és építési engedély Kavosz  

Kapcsolódó állami támogatás támogatói okirata, szerződés, pályázat Kavosz  

Kölcsönkérelmi adatlap Hitelkapu  

Szükség esetén Kölcsönkérelmi pótlap Hitelkapu  

A társaság legfőbb szervének hozzájárulása a hitelfelvételhez (kiv. egyszemélyes váll.) Hitelkapu  
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Aláírt Kondíciós lista Hitelkapu  

Önerő rendelkezésre állásának igazolása Hitelkapu  

Ügyvezető, készfizető kezes, zálogkötelezett, egyéb kötelezett személyi igazolványa, 
lakcímkártyája és adókártyája másolata ügyfelek által aláírva 

Hitelkapu  

KHR tájékoztató nyilatkozat Hitelkapu  

KHR hozzájáruló nyilatkozat - tájékoztató ügyfélvédelmi szabályokról Hitelkapu  

A fedezetként felajánlott ingatlan tulajdoni lapja (30 napnál nem régebbi), 
térképszelvénye (kivéve társasház) 

Hitelkapu  

Beruházáshoz kapcsolódó szerződések, árajánlatok, egyéb dokumentumok Hitelkapu  

Fedezethez kapcsolódó egyéb dokumentumok Hitelkapu  

Gazdasági társaság készfizető kezes esetén: 

Társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály Hitelkapu  

Eredeti aláírási címpéldány vagy aláírás minta Hitelkapu  

Utolsó lezárt év Éves beszámolója vagy KATA nyilatkozat Hitelkapu  

NAV bővített nullás igazolás (30 napnál nem régebbi) Hitelkapu  

A társaság legfőbb szervének hozzájárulása a hitelfelvételhez (kiv. egyszemélyes váll.) Hitelkapu  

 

Folyósítási feltételek 
 

Minden ügylet 

 Leadás helye:  

Folyósítási díj megfizetése Hitelkapu  

Közjegyzői munkadíj megfizetésének igazolása Hitelkapu  

Saját erő felhasználásának igazolása (kivéve: hitelkiváltás) Hitelkapu  

Eredeti adásvételi szerződés, számlák, bizonylatok bemutatása (kivéve: hitelkiváltás) Hitelkapu  
 
 

Ingatlanfedezet 

 Leadás helye:  

Széljegyes tulajdoni lap Hitelkapu  

Biztosítás – hitelbiztosítéki záradék bejegyzése Hitelkapu  

Ingatlanvásárlás esetén ezen felül: 
Tulajdonjog bejegyzési kérelem és ingatlan adásvételi szerződés földhivatal által 
érkeztetve vagy széljegyes tulajdoni lap 

Hitelkapu  

Vételárrészletek megfizetésének igazolása Hitelkapu  
 
 
 

Egyéb fedezet 

 Leadás helye:  

Adóst megillető követelés vagy árbevétel engedményezése esetén 

Engedményezési szerződés Hitelkapu  

Üzletrészt terhelő zálogjog/vételi jog esetén 

Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem e-aktája és digitális tértivevény Hitelkapu  

Készpénz óvadék esetén 
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Óvadék összegének átutalása vagy hitelintézet igazolása az óvadékösszeg zárolásáról Hitelkapu  

Értékpapír óvadék esetén 

Hitelintézet igazolása az óvadékösszeg zárolásáról Hitelkapu  

Vagyont/ingót terhelő jelzálog esetén 

Biztosítás – hitelbiztosítéki záradék bejegyzése Hitelkapu  

Hitelbiztosítéki nyilvántartásba (Hbny.) való bejegyzés igazolása Hitelkapu  

Banki inkasszó esetén 

Felhatalmazó levél az ügyfél minden bankszámlájára Hitelkapu  

Felhatalmazó levél a készfizető kezes cég bankszámláira Hitelkapu  

Bankgarancia esetén 

Bankgarancia levél Hitelkapu  
 

 


