
                     

 

NYILATKOZAT 
 

Alulírott …………………………………………………………., 

mint a(z) …………………………………………………………………………………………………………………………….  

(székhelye: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

cégjegyzékszáma: ………………………………………......)   

ügyvezetője (a továbbiakban: Társaság) 

az Új Széchenyi Hitel Program tekintetében benyújtott Hiteligénylés részeként úgy 
nyilatkozom, hogy  

 Társaságunk nem áll csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt;  
 Társaságunknak nincs kiegyenlítetlen lejárt köztartozása; 
 Társaságunkkal szemben nincs az Európai Bizottságnak valamely támogatás 

visszafizetésére kötelező határozata érvényben, továbbá nem szegtem meg a 
Pályázat benyújtását megelőző 3 éven belül az államháztartás alrendszereiből, az 
Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a Strukturális Alapokból juttatott 
valamely támogatással összefüggésben vállalt kötelezettségeimet; 

 Társaságunk a Hiteligénylés szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló 
valótlan, hamis adatot nem szolgáltatott, és azt bármely hatóságnál, közigazgatási 
szervnél a FIX HITEL Zrt. ellenőrizze; 

 Társaságunk a Hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez 
szükséges jogerős hatósági engedélyekkel rendelkezik; 

 Társaságunk a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló 
valótlan, hamis adatot nem szolgáltatott; 

 vele szemben olyan eljárás nincs folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként 
büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság 
büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el; 

 Társaságunk az igényelt Hitelt az Üzleti tervben, illetve a Kölcsönkérelemben 
meghatározottak szerint kívánja felhasználni és azzal elszámolni; 

 Társaságunk az igényelt hitelt nem kívánja a következő célokra felhasználni:  
o visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására,  
o a Hpt. 3.§ alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő 

pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására,  
o üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására,  
o 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  

o mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó Beruházás 
finanszírozására; 

 Társaságunknál az összes foglalkoztatotti létszám az elmúlt 2 évben kevesebb, mint 
50fő; 

 Társaságunknál az elmúlt két évben az éves nettó árbevétel és/vagy mérlegfőösszeg 
nem haladta meg a 10 millió Eur-t; 

 Társaságunknál a legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni 
vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át 
nem a mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki; 

 Társaságunk tevékenységi körébe az alábbi tevékenységek nem tartoznak: 



                     

 

o halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet HL L 
83/35. 2000. 4. 4. meghatározza) vállalkozásai, 

o az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges 
termeléséhez kapcsolódó tevékenység, 

o az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek 
feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző 
vállalkozások, 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; 

 Társaságunk nem tartozik a széntermeléshez kapcsolódó iparág (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) vállalkozási körébe; 

 Társaságunk – amennyiben a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozás – a 
hitelt nem szállítóeszköz megvásárlására használja fel; 

 Társaságunk nem harmadik országba/tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos 
tevékenységhez kívánja felhasználni a Hitelt; 

 Társaságunk nem az import áruk helyett a hazai áru használatától függő kölcsönt 
valósít meg a Hitellel; 

 Társaságunk nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak a 37/2011 Korm. 
rendelet 6.§ (1) bekezdés alapján; 

 beruházásunkat Magyarország területén, a Közép-magyarországi régión kívül 
valósítjuk meg; 

 a hiteligénylés folyamata során szolgáltatott adatokat (cég, tulajdonosok, ügyvezetők, 
zálogkötelezettek), információkat és nyomtatványokat az Irányító Hatóság, az MV-
Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt., illetve azok ellenőrzésre jogszabály alapján 
feljogosított harmadik szerv részére átadja a FIX HITEL Zrt.; 

 Társaságunk a kölcsönkérelemben meghatározott email címen fogadja a FIX HITEL 
Zrt-től érkezett hivatalos értesítéseket, információkat; 

 a FIX HITEL Zrt. jogosult a KHR-t kezelő partnertől Társaságunk – a a központi 
hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: KHR 
törvény) melléklete II. fejezetének 2.1–2.4. pontjai szerinti – referencia adatait 
átvenni; 

 a FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzatát, ügymenetét, a hitelezéssel kapcsolatos elvárásait, 
az elszámolási kötelezettségeket megismerte Társaságunk, azokat elfogadta; 

 Társaságunk a beruházás megvalósításához – a Kölcsönkérelemben meghatározott 
mértékű – önerővel rendelkezik. 

 
Kelt: …………………………………………..………………………   
 
 

…………………………………………… 
           Társaság cégszerű aláírása 


