AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA IGÉNYLÉSI LAP
mezőgazdasági őstermelők, családi gazdálkodók és
egyéni vállalkozók részére
Iroda kódja:
Ügyirat száma:
Ügyfél azonosító:

ASZK ügylet típusa
(Iroda tölti ki!):

normál

☐

Új igénylés

☐ Ismételt igénylés

☐

Hitelkeret emelés

☐

Hosszabbítás / keretcsökkentés

kezességi díjtámogatás nélküli

A Vállalkozás megfelel a kedvezőtlen időjárás miatt kárt elszenvedett
vállalkozások számára nyújtható magasabb összegű támogatások igénylési
feltételeinek? (Iroda tölti ki!)

Mekkora hitelt igényel?

☐ Adatszolgáltatás

☐ Keretemelés
☐ Keretemelés SZK
bankváltással
kiváltással
☐ Meghosszabbítás / keretcsökkentés
bankváltással

Kedvezőtlen időjárás miatti magasabb
támogatású
igen

nem

millió forint Milyen futamidőre?

Amennyiben elegendő szabad csekély összegű támogatási kerettel
rendelkezik, kívánja-e a kedvezőtlen időjárás miatt kárt elszenvedett
vállalkozások részére nyújtható magasabb összegű támogatást igénybe
1
venni?

igen

év

nem

Alulírott őstermelő hiteligénylő a jégkár2 miatt igényelt magasabb összegű támogatásommal összefüggésben nyilatkozom, hogy
rendelkezem olyan általam használt földterülettel (ültetvénnyel), amely alapján a magasabb összegű támogatásra
2
jogosult vagyok:
Település(ek) megnevezése a jogosult használt földterület(ek) vonatkozásában:
………………………………………………………….
…………………………………………………………..
………………………………………………………….

Amennyiben a Vállalkozás a kedvezőtlen időjárás miatt kárt elszenvedett vállalkozások részére nyújtható magasabb összegű
támogatás igénybevételéről nyilatkozott, úgy a jelen Igénylőlap kezelési költségtámogatás iránti kérelemnek is minősül.

A Vállalkozó kéri, hogy az Agrár Széchenyi Kártya kérelem a konstrukcióban résztvevők közül az alábbi hitelintézet részére
kerüljön továbbításra:
Takarékszövetkezeti
OTP Bank Nyrt.
Budapest Bank Zrt.
Sberbank Magyarország Zrt.
MKB Bank Zrt.
Hitelintézet / Bank

1 A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokra vonatkozó feltételekkel módosított Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis
támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet alapján, az abban való feltételeknek való megfelelés esetén a vállalkozások a rendeletben meghatározott
magasabb mértékű, további támogatásokra is jogosultak, amelyek igénybevételéről nyilatkozniuk szükséges.
2 Őstermelő/ családi gazdálkodó őstermelő hiteligénylő esetén töltendő ki, ha az őstermelő lakóhelye szerint nem, de az általa használt földterület (ültetvény) alapján
jogosult a "jégkár2" magasabb összegű támogatásra.
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A) A hiteligénylő adatai
1. A Hiteligénylő azonosító és egyéb adatai
Az igénylő vállalkozás típusa

őstermelő

egyéni vállalkozó

családi gazdálkodó

Családi gazdaság tagjainak száma (igénylőn kívül)

fő

Fiatal mezőgazdasági termelő, aki egy lezárt évvel sem rendelkezik?
Egyéni vállalkozó nyilvántartási
száma:
Családi gazdaság nyilvántartási
száma:

igen

nem

Őstermelői igazolvány száma:
2007. évi XVII. tv. szerinti ügyfél3
azonosító :

Igénylő által végzett tevékenységek (több is jelölhető) és az ezekből származó előző lezárt évi bevétel:
Egyéni vállalkozó

Ft

Családi gazdaság tagja

Ft

Családi gazdaság vezetője

Ft

Őstermelő

Ft

c/o. (másnak a címén)

Levelezési cím (ha nem a
székhely)

megye

ir.szám

helység

közterület neve

út, utca, tér

házszám

A Vállalkozás végzésének helyén üzemelő telefon száma
A Vállalkozás végzésének helyén üzemelő telefax száma

körzet:

kapcs.szám:

körzet:

kapcs.szám:

postafiók

emelet

ajtó

hrsz.

4

E-mail cím (üzleti)

A tevékenység megkezdésének éve

Statisztikai számjel

Foglalkoztatottak létszáma a nyilatkozat kitöltésének időpontjában
Előző évi átlagos statisztikai létszám

fő
fő Hitelcél TEÁOR kódja

A 2004. évi XXXIV. törvény alapján a Vállalkozás

mikro-

középvállalkozás

kis-

A Vállalkozás mely érdekvédelmi szervezet tagja?
Fizetési számla száma

Számlanyitás napja

A választott banknál
Más banknál
További számla

2. Az őstermelő /egyéni vállalkozó személyes adatai
Név

7

Lakcímén milyen
jogcímen lakik?
Vezetékes telefon

dr, ifj, stb.

körzet:

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap

e Ft
e Ft
e Ft

6

családi név

tulajdonos

év

Előző 12 havi
5
számlaforgalom

utónevek

családtag

haszonélvező

bérlő

kapcs. szám:

körzet:

Lakcímén
mióta lakik?

éve

kapcs.szám:

Mobil telefon

E-mail cím
Magánszemély számla
száma
Magánszemélyként az
előző évben befizetett

Számlanyitás dátuma
SZJA összege

Ft

év

Szociális hozzájárulási
adó összege

hó

nap

Ft

3 Az MVH, valamint 2016. december 31-ét követően a Kincstár által a 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.
4

Az e-mail cím megadása az AVHGA által kiküldendő támogatás-tatalom igazolás miatt szükséges.
5 A megadott számlán az előző 12 hónapban történt jóváírások összegét kérjük megadni.
6 Ha a Hiteligénylő nem járult hozzá személyazonosító okmányairól fénymásolat készítéséhez, a személyes adatokat Pótlapon kérjük megadni.
7 A személy azonosító igazolvánnyal megegyezően kérjük kitölteni.
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3. A tevékenység leírása, az előző igényléshez képest vagy az elmúlt évben a tevékenységi körben történt
változások rövid leírása és ezek okai

B) Kapcsolt vállalkozások adatai

8

1. Név
Adószám

Részesedés mértéke

9

Részesedés mértéke

9

%

2. Név
Adószám

%

C) Gazdálkodásra vonatkozó információk
1. Vállalkozói jövedelem szerint adózó egyéni vállalkozó részére (Az adatokat kérjük ezer forintban megadni!)
TÁRGYIDŐSZAK

MEGNEVEZÉS
1
2
3
4
5

10

………...év …….n.év

ELŐZŐ ÉV

11

…………...év

BÁZISÉV

12

…………...év

Az adó alapjába számító bevételek (ÁFA nélkül)
ebből: pénzügyi műveletek bevételei (pl. kapott kamat)
a 3 legnagyobb vevőtől származó bevétel (ÁFA nélkül)
rendkívüli bevétel
Vállalkozói költség összesen

6

ebből:

7

alkalmazottak részére kifizetett jövedelem

pénzügyi műveletek kiadása (pl. fizetett kamat)

8

tárgyi eszközök értékcsökkenése

9

vállalkozói kivét

10 Vállalkozói jövedelem vagy veszteség (előjellel)

2. EVA/KATA* szerint adózó egyéni vállalkozó részére

eFt

MEGNEVEZÉS

TÁRGYIDŐSZAK

10

...…..év …. n.év

1

Az adóévben megszerzett bevétel

2

Vállalkozói költség összesen

3

Alkalmazottak részére kifizetett jövedelem

3. Őstermelők, családi gazdálkodók részére
3. a) Tételes költségelszámolás vagy 10% költséghányad
alkalmazása esetén

ELŐZŐ ÉV
………..

Az adóalapba beszámító bevételek

2

- ebből: pénzügyi műveletek bevételei

3

- a 3 legnagyobb vevőtől származó bevétel

4

- rendkívüli bevétel

5

- adott évben folyósított egységes területalapú támogatás

6

- egyéb támogatás

7

Bevétel a csökkentő tételek levonása után

BÁZIS ÉV

12

…………

eFt

TÁRGYIDŐSZAK
...…..év …. n.év

10

ELŐZŐ ÉV
………..

A tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő nemleges bevallási nyilatkozatot tett?
1

11

11

BÁZIS ÉV

12

…………

igen

8 Azon gazdasági társaságok adatait kérjük megadni, amelyekben a hitelfelvevő többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik. Többségi irányítást biztosító
befolyásnak minősül, ha egy személy közvetlenül rendelkezik az adott vállalkozásban a vagyoni hozzájárulás (törzsbetét, törzstőke, alaptőke) vagy a szavaztok
több mint 50%-ával, illetve e nélkül is, ha jogosult a vállalkozásban a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok többségének kinevezésére vagy leváltására.
9 A részesedés mértékének meghatározásakor a Hitelfelvevő által teljesített vagyoni hozzájárulásának a Kapcsolt Vállalkozás jegyzett tőkéjéhez viszonyított aránya
illetve a Hitelfelvevő szavazatszámának a Kapcsolt Vállalkozás jegyzett tőkéjének egészét megtestesítő összes szavazatszámhoz mért aránya közül a nagyobbat
kell megadni.
10 Tárgyidőszak: a legutolsó lezárt naptári negyedév. Az előző év végétől a legutolsó naptári negyedév végéig tartó időszak gazdálkodási adatait kérjük megadni.
Az időszakot kérjük az oszlop fejlécében megadni.
11 Előző év: a tárgyidőszakot megelőző lezárt, teljes naptári (365 napos) adózott üzleti év. Az évet kérjük az oszlop fejlécében megadni.
12 Bázis év: az előző évet megelőző lezárt, adózott üzleti év (ha van ilyen). Az évet kérjük az oszlop fejlécében megadni.
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8

Összes költség

9

- ebből: Pénzintézeti hitelre kifizetett kamat

10

- alkalmazottak részére kifizetett jövedelem

11

- tárgyi eszközök értékcsökkenése

12

- immateriális javak érték csökkenése

14

- Kistermelői költségátalány
Korábbi év(ek)ről áthozott veszteség összegéből a tárgyévi
bevétellel szemben elszámolt összeg

15

Az őstermelés adott évi jövedelme vagy vesztesége (±)

16

Nyilvántartott veszteség

13

e Ft

TÁRGYIDŐSZAK

3. b) Átalányadó választása esetén
1

Az adóalapba beszámító bevételek

2

- ebből pénzügyi műveletek bevételei

3

- adott évben folyósított egységes területalapú támogatás
összege

4

- egyéb jogcímen folyósított támogatás összege

5

Átalányban megállapított jövedelem

10

ELŐZŐ ÉV

..... év…. n.év

11

………..

BÁZIS ÉV
…………

4. Valamennyi ügyfél esetén kitöltendő adatok

eFt
10

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2

Forgóeszközök

3

Vevőkkel szembeni követelések

4

Határidőn túli követelések (vevők+egyéb)

5

Pénzeszközök (pénztár és számla egyenlege)

6

Készletek értéke

7

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYIDŐSZAK …

MEGNEVEZÉS
1

12

…...év …….n.év

11

…………...év

BÁZISÉV

12

…………...év

ebből 180 napon túli készletek

8

Befektetett eszközök

9

Tárgyi eszközök nettó (értékcsökkenéssel csökkentett) értéke

10 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
11 Rövid (éven belüli) lejáratú kötelezettségek
12 Szállítókkal szembeni kötelezettségek
13 Adó- és társadalombiztosítási kötelezettség
14 Rövid (éven belüli) lejáratú hitelek, kölcsönök
15
16

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök éven belül esedékes
törlesztése
a fentiekből lejárt (határidőn túli) kötelezettségek összesen

17 Hosszú (éven túli) lejáratú kötelezettségek
Adó alapjába számító bevétel az előző év tárgyidőszakkal megegyező negyedévének végén
Előző lezárt évben kapott területalapú és
egyéb meghatározott agrár- és
vidékfejlesztési támogatások (lsd.
segédlet)

Ft

Családi gazdaság teljes bevétele
előző lezárt évben (közös
mezőgazdasági őstermelői
igazolvánnyal rendelkezők együttes

Ft

Ft

bevétele):
Hitelcél szerinti tevékenységből származó adóalapba beszámító bevételek, ill. adóévben
megszerzett bevétel az előző lezárt évben: (ld. SEGÉDLET)
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Szállítói tartozások lejárat szerint

Utolsó lezárt év végén

A hitelkérelem benyújtásakor

Utolsó lezárt év végén

A hitelkérelem benyújtásakor

Nem lejárt tartozás
0-30 nap közötti lejárt tartozás
31-90 nap közötti lejárt tartozás
90 napon túli lejárt tartozás
Vevőkövetelések lejárat szerint
Nem lejárt követelés
0-30 nap közötti lejárt követelés
31-90 nap közötti lejárt követelés
90 napon túli lejárt követelés

5. A B) pontban felsorolt, kapcsolt vállalkozások részére nyújtott hitelek és kölcsönök
Hitelfelvevő megnevezése

Teljes hitelösszeg

Hitel végső lejárata
e Ft
e Ft
e Ft

6. Más személy, társaság vagy pénzügyi intézmény (hitelintézet, pénzügyi vállalkozás)
részére nyújtott hitelek (lízing és fennálló Agrár Széchenyi Kártya hitelkeret is) (eFt)
Hitelnyújtó megnevezése

Fennálló hiteltartozás

14

Fennálló kártya-típusú hitelek

13

Havi törlesztőrészlet

év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap

által az igénylő

Hitel végső lejárata

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

e Ft

év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap

összege összesen

Fennálló könnyített fedezetű hitelek

15

e Ft

összege összesen?

e Ft

D) A hitel megítéléséhez szükséges egyéb információk
1. A Hiteligénylő szakképzettsége és szakmai tapasztalata
Munkában töltött évek száma
Legmagasabb iskolai végzettség

év
általános iskola
technikus

16

szakmunkás bizonyítvány
gimnáziumi érettségi

szakközépiskolai érettségi
főiskola vagy egyetem

Alkalmazott
Előző tevékenység, munkahelyek neve

Önálló tevékenység
beosztott

középvezető

felsővezető
(választott
tisztségviselő)

időtartam
(év)

2. Vevők, szállítók
Szállítókkal való kapcsolat

Vevőkkel való kapcsolat

☐ a vevőkör a jövedelmezőség csökkenése nélkül változtatható

☐ szállítók könnyen helyettesíthetőek

☐ a vevőkör csak a jövedelmezőség csökkenésével

☐ kevés számú, de monopol helyzetű szállító

változtatható
☐ valamely vevő kiesése nehezíti a működést

☐ a szállítók monopol helyzetűek

13 A fennálló hiteltartozásnál az igénylés napján fennálló tőketartozást kérjük megadni.
14Kártya-típusú hitelek: fogalmát lsd. ASZK Üzletszabályzatban
15 Könnyített fedezetű hitelek: fogalmát lsd. ASZK Üzletszabályzatban
16 Amennyiben a válaszok között nem szerepel a pontos végzettség, a hozzá leginkább hasonlót kérjük megjelölni.
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Az ügyfél legfontosabb vevői
Részesedés az árbevétel %-ában

Kapcsolat
kezdete (év)

Fizetési futamidő (nap)

Részesedés a beszerzések %-ában

Kapcsolat
kezdete (év)

Fizetési futamidő (nap)

Vevő neve

Az ügyfél legfontosabb szállítói
Szállító neve

3. A Hiteligénylő ellen indított eljárások
Az elmúlt két évben indítottak a Hiteligénylő ellen végrehajtási eljárást?

igen

nem

4. A Hiteligénylő rendelkezik-e vagyonbiztosítással a székhelyre vonatkozóan?
Rendelkezik vagyonbiztosítással?

igen

nem

5. A Hiteligénylő, mint magánszemély által felvett hitelek (eFt)
A hitel típusa

Személyi kölcsön

Lakáshitel

Áruhitel

Egyéb

összege
havi törlesztés összege
év

végső lejárata

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap

6. A Hiteligénylő, mint magánszemély családi állapota és az eltartottak száma
Családi állapota

egyedülálló

Háztartás létszáma

fő

élettárs

házas

elvált

özvegy

Eltartottak száma

fő

7. A Hiteligénylő, mint magánszemély biztosításai és közüzemi számlái
Milyen biztosításokkal rendelkezik?

életbiztosítás

önkéntes nyugdíjpénztár

Milyen számlák érkeznek a nevére
vagy bejelentett lakcímére?

telefon

villany

gáz

táv-hő / távfűtés

szemét

kábeltévé

CASCO
víz/csatorna

E) A (kezességvállaló intézményen kívüli) biztosítékok adatai 17
1. Magánszemély készfizető kezessége
Név
Vezetékes telefon

dr, ifj, stb.

körzet:

18

családi név

utónevek

kapcs. szám:

Mobil telefon

körzet:

kapcs.szám:

E-mail cím
Magánszemély számla száma
A Kezes őstermelőként, egyéni vállalkozóként, családi gazdálkodóként (családi
gazdaság tagjaként) tevékenykedik-e ill. egyéni céget működtet-e?

Igen

Nem

Amennyiben igen, adószáma:
Családi gazdaság tagja esetén a családi gazdaság nyilvántartási száma:

17 A készfizető kezesnek meg kell felelnie az Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzatban a kezessel szemben támasztott feltételeknek.
18 Ha a magánszemély kezes nem járult hozzá személyazonosító okmányairól fénymásolat készítéséhez, a személyes adatokat Pótlapon kérjük megadni.
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2. Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) kezességvállalása
Amennyiben a Vállalkozás a kedvezményes díjon nyújtott alapítványi kezességvállalásra nem
jogosult, úgy a Vállalkozás az AVHGA készfizető kezességvállalását a kedvezményes díjnál
19
magasabb, legfeljebb piaci díjon is igénybe kívánja venni?

Igen

Nem

Alulírott vállalkozás az alábbiakban nyilatkozunk, hogy az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban
rész kívánunk venni abban az esetben is, ha a kezességi díjtámogatásra Vállalkozásunknak nincs
szabad támogatási kerete, amely miatt a kezességi díjhoz nem jár támogatás és ezen esetben
vállaljuk a teljes (bruttó), legfeljebb piaci kezességi díj megfizetését.
A kezesi díj mértéke ez esetben a választott hitelintézet hitelbírálatának az eredményeképpen, a
hitelintézet és AVHGA közötti együttműködés függvényében kerül meghatározásra az AVHGA ASZK
ÜSZ-ben foglaltak szerint. A kezesi díj mértéke nem lehet magasabb a piaci díjnál.

Igen

Nem

3. Az Üzletszabályzat által előírt „egyéb biztosíték” szükségessége esetén a felajánlott biztosíték:
Típusa
ingatlan
ingóság
vagyon
A biztosíték rövid leírása, fajtája:

Tulajdonos(ok) neve
Tulajdoni hányada

Adóazonosító jele vagy adószáma

Település

Irányítószám

Művelési ág

Művelés alól kivett terület típusa

Becsült forgalmi értéke

e Ft

Megelőző összes terhelés együttes
összege:

e Ft

Helyrajzi száma
Jelzálog, elidegenítési és
terhelési tilalom van az
ingatlanon?

igen

Biztosítva van?

nem

igen

nem

F) Bankváltás
Csak bankváltás igényléstípusnál töltendő:
Kiváltandó hitel összege

millió Ft

Kiváltandó hitel lejárata

Hitelszerződés száma

Korábbi Hitelintézet
Ingatlan vagy egyéb fedezet
bevonásra került-e?

Korábbi ügyintézési fiók
igen

nem

Korábbi Banki kapcsolattartó adatai:
Kapcsolattartó neve
Telefonszám
Levelezési cím
E-mail cím
Van-e Önnek a kiváltandó hitellel kapcsolatban lejárt kamat jellegű tartozása
(pl. ügyleti kamat, kezelési költség)?:

igen

nem

19 Ha a Hiteligénylő szabad támogatási kerete az adott jogcímre vonatkozó csekély összegű korlát elérése miatt az igényelt hitelösszeghez kapcsolódó kamat- és
kezességi díj támogatástartalmán felül már nem nyújt fedezetet az AVHGA kezességvállalásával nyújtott támogatásra is, lehetősége van az AVHGA
kezességvállalását támogatástartalom nélkül, azaz piaci díjon igénybe venni. (Kamat és kezességi díj támogatás minden esetben kapcsolódik a hitelhez.)
Adatszolgáltatás igényléstípus esetén arra az esetre kérjük kitölteni, ha a hitelintézet az eredeti ügylet helyett módosított paraméterű ügyletet hagyna jóvá.
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G) Társkártya igénylés20
A hitel felhasználásához igényel 2. (társ-) kártyát?

igen

Amennyiben igényel 2. (társ-) kártyát, a kártya birtokosának adatai

nem

21

dr, ifj, stb.

családi név

utónevek

Ifj, stb.

családi név

utónevek

Név
Születéskori név
Születési hely, idő

év

hely

Állampolgárság

hó

nap

Nő

Nem:

Férfi

Adóazonosító jel:
dr, ifj, stb.

családi név

utónevek

Anyja neve
típusa (szem.ig., útlevél stb.)

Személyazonosító
okmány

Kiállító hatóság neve, betűjele
Okmány betűjele, száma
ország

Lakcím
Vezetékes telefon

megye

közterület neve

körzet:

út, utca

kapcs. szám:

ir.szám

helység

házszám

emelet

Mobil telefon

körzet:

ajtó

hrsz.

kapcs. szám:

E-mail cím

H) Bank specifikus kérdések (külön lapon)

20 Az Agrár Széchenyi Kártya birtokosa a Hiteligénylő. A 2. (társ-) kártya birtokosa a Hiteligénylő családtagja vagy alkalmazottja lehet
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I) Csatolt dokumentumok, melyek átvételét az ügyintéző a jelen igénylési lap aláírásával igazolja
1. Eredetiben csatolt iratok
1.1. Igénylési Lap (Ügyfélcsoport vizsgálati adatok lappal)
1.2. Nyilatkozat az Agrár Széchenyi Kártya konstrukcióban való részvételhez (Hozzájáruló nyilatkozat is) illetve
nyilatkozattételi kötelezettség fennállása esetén Nyilatkozat az „egy és ugyanazon vállalkozás” minőségről
és az alkalmazott üzleti évről”
1.3. Pótlap az Agrár Széchenyi Kártya Igénylési laphoz (opcionális)

db

2. Eredetiben bemutatott és másolatban csatolt iratok
2.1. A Hiteligénylő személyazonosító okmányai (személyi, lakcím és adó igazolvány)

db

2.2. A vállalkozói nyilvántartásban való szereplést igazoló dokumentum vagy vállalkozói igazolvány vagy egyéb
vállalkozás végzésére jogosító igazolvány, illetve őstermelői igazolvány (értékesítési betétlap is!), családi
gazdálkodó esetén a családi gazdaság nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum
2.3. „Igazolás a nyilvántartásba vételről” vagy „Igazolás nyilvántartásba vett adatokról” c. (Magyar Államkincstár
(továbbiakban: Kincstár), korábban MVH) által kiadott) dokumentum a 2007. évi XVII. tv. szerinti ügyfélazonosító igazolására (vagy a 2007. évi XVII. tv. szerinti ügyfél-azonosító megállapítására alkalmas, a
Kincstárhoz benyújtott nyilvántartásba vétel iránti kérelem másolata és a kérelem átvételéről szóló
igazolás)
2.4. Személyi jövedelemadó/EVA bevallás/KATA nyilatkozat az utolsó két lezárt, teljes üzleti évről (amennyiben
van 2 éves gazdálkodási múlt, ill. 15 MFt feletti hiteligény esetén)
Családi gazdaság esetén valamennyi tag SZJA bevallása
2.5. Magánszemély készfizető kezes(ek) személyazonosító okmányai (személyi-, lakcím- és adóigazolvány)
2.6. „Egyéb biztosíték” szükségessége esetén a felajánlott biztosíték meglétét és értékét bizonyító dokumentum
(ingatlan esetén egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lap, értékbecslés stb.),
2.7. Egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező fiatal mezőgazdasági termelő esetén a 23/2007. (IV. 17.) FVM
rendelet 28/A. § (5) bekezdése szerinti, a kérelmező nevére szóló határozat másolata vagy támogatási
határozat, illetve amennyiben a támogatási igény elutasítására forráshiány következtében került sor az
elutasító határozat
2.8. Tartósan veszteségesen gazdálkodó őstermelő, családi gazdálkodó esetén a vis maior eseményt igazoló ASZK ÜSZ szerint elfogadható - dokumentum
2.9. Érdekvédelmi vagy Társult szervezeti tagság esetén a szervezet igazolása, ajánlása (opcionális)

fő

db

…… db

2.10. "Jégkár2" ASZK igénylése esetén: Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi
költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 5. pontja szerinti egységes kérelem

3. Eredetiben csatolt vagy a regisztráló iroda által ellenőrzött és hitelesítéssel ellátott másolati iratok:
Kifejezetten Széchenyi Kártya Programban történő felhasználás céljára a NAV által kiállított - 30 napnál nem
régebbi dátumú. bevallás adatokkal, valamint fizetési kedvezményre vonatkozó megjegyzéssel bővített
nemleges adóigazolás eredeti példánya, amely tanúsítja, hogy a Vállalkozásnak nincs lejárt adó-és
vámtartozása (az adóigazoláson feltüntetendő pénzügyi adatokat lásd a KAVOSZ Zrt. honlapján) vagy
amennyiben a Vállalkozás szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, az abban való nyilvántartás
tényét igazoló dokumentum. (Amennyiben a NAV igazoláson fizetési kedvezményre vonatkozó megjegyzés
szerepel, akkor szükséges az eredeti határozat bemutatása és másolatának benyújtása is.)
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J) NYILATKOZAT AZ „EGY ÉS UGYANAZON VÁLLALKOZÁS MINŐSÉGRŐL“
Alulírott Hiteligénylő az alábbi nyilatkozatokat teszem:
ismerem a csekély összegű támogatásokra vonatkozó szabályozó eszközöket és az „egy és ugyanazon vállalkozás“
fogalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket,
megismertem a Vidékfejlesztési Minisztérium „a mezőgazdasági és az általános csekély összegű támogatások
odaítélésével összefüggésben bevezetett „egy és ugyanazon vállalkozás“ fogalmának alkalmazásáról szóló
Tájékoztatóját, valamint a „Tájékoztató a mezőgazdasági és az általános csekély összegű támogatások
igénybevételének megújult feltételeiről“ elnevezésű Közleményét, amelyek a Vidékfejlesztési Értesítőben és a KAVOSZ
Zrt. honlapján is megtalálhatók,
Vállalkozásommal „egy és ugyanazon“ vállalkozás(ok)nak minősülő Vállalkozás(ok)tól felhatalmazással rendelkezem
arra vonatkozóan, hogy az általuk az igénylés üzleti évében és az azt megelőző két üzleti évben kapott általános csekély
összegű támogatás összegét az alábbi adataik megjelölése mellett a jelen hiteligénylésnél megadjam és a KAVOSZ Zrt.
ezen adatokat a Kincstár részére átadja.
Fentiek ismeretében alulírott Hiteligénylő az alábbiakról nyilatkozom:
a)

nem minősülök az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) 2. § 5a. pontja szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak egyéb
vállalkozással/vállalkozásokkal. (Amennyiben van olyan vállalkozás, akivel fennáll valamely csekély
összegű bizottsági rendeletben előírt egy és ugyanazon vállalkozási minőségre vonatkozó feltétel, de
ezen vállalkozás nem vett igénybe csekély összegű támogatást a tárgyévben és az azt megelőző két
üzleti évben nem minősülnek egy és ugyanazon vállalkozásnak, mivel ezen feltételeknek együttesen
szükséges teljesülniük.)

b)

a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak
minősülök egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal és
ba)

az egy és ugyanazon vállalkozási minőségem tekintetében nyilatkozatomat* megküldtem a támogatást
nyújtó szerv részére.

az egy és ugyanazon vállalkozási minőségem tekintetében nyilatkozatomat* jelen kérelemmel
egyidejűleg küldöm meg a támogatást nyújtó szerv részére. (Amennyiben a vállalkozás a hitelkérelem
beadásának időpontjáig nem nyújtotta be a Kincstár felé nyilatkozatát arról, hogy mely egyéb
vállalkozásokkal tekinthető egy és ugyanazon vállalkozásnak, kérjük ezt a pontot jelölni.).
* A csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó „egy és ugyanazon vállalkozás” minőségről, valamint az
alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozattételi kötelezettségről további tájékoztatást a csekély összegű támogatások
igénybevételéhez kapcsolódó „egy és ugyanazon vállalkozás” minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről történő
nyilatkozattételi kötelezettségről szóló MVH Közlemény tartalmaz.
bb)

K) NYILATKOZAT ÁLTALÁNOS CSEKÉLY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL
1.)

A HITELIGÉNYLŐ ÁLTAL IGÉNYBE VETT ÁLTALÁNOS CSEKÉLY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS

Alulírott Hiteligénylő nyilatkozom, hogy az igénylés - általam alkalmazott - üzleti évében és az azt megelőző két üzleti évben az
1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint az alábbi összegben részesültem általános csekély összegű támogatásban:
Kapott általános csekély összegű
támogatások összege

Igénylés üzleti évében

Igénylést megelőző üzleti
évben

EUR

EUR

Igénylést megelőző
második üzleti évben
EUR

2.)
A
HITELIGÉNYLŐVEL
„EGY
ÉS
UGYANAZON“
VÁLLALKOZÁS(OK)NAK
MINŐSÜLŐ
VÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL IGÉNYBE VETT ÁLTALÁNOS CSEKÉLY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS(OK):
Alulírott Hiteligénylő nyilatkozom, hogy az alábbi Vállalkozásommal „egy és ugyanazon“ vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok)
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján az igénylés - a velem egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok)
által alkalmazott - üzleti évében és az azt megelőző két üzleti évben az alábbi összegben részesült(ek) általános csekély összegű
támogatásban:

Vállalkozás
neve/elnevezése

Székhely/Lakcím

Cégjegyzékszám/
Egyéni vállalkozó
nyilvántartási
szám/Őstermelői
igazolvány szám
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2007. évi XVII. tv.
szerinti ügyfél3
azonosító
(amennyiben van)

Kapott általános
csekély összegű
támogatás(ok) (EUR)
összege összesen az
érintett üzleti években
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Alulírott Hiteligénylő felhatalmazom a KAVOSZ Zrt.-t, hogy a jelen pontban megadott valamennyi adatot Vállalkozásom és a
velem „egy és ugyanazon“ vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok) vonatkozásában a Kincstárrészére a Vállalkozásom és a
velem egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok) részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási
keretösszeg meghatározása és ellenőrzése érdekében átadja.
Alulírott Hiteligénylő tudomásul veszi, hogy a személyes adatok megadása esetén aláírásával, mint természetes személy is
hozzájárul az adatok kezeléséhez a jelen igénylőlap szerinti hiteltermék igénylése érdekében az Üzletszabályzatban
meghatározottak szerint, valamint azok átadásához a választott hitelintézet részére. Alulírott nyilatkozik továbbá, hogy
felhatalmazással rendelkezik az érintett személy(ek)től (pl.: kezes, társkártya birtokos, stb.) személyes adatainak jelen
igénylőlapon történő megadására (kezelésre) és a választott hitelintézet részére történő továbbítására.
A Hiteligénylő a jelen szakasz végén található “IGEN” vagy “NEM” megjelölésével nyilatkozik, felhatalmazza-e a KAVOSZ Zrt.-t
arra, hogy az Agrár Széchenyi Kártya használata alatt a Vállalkozás ill. képviselő(i) nevére, címére (székhely), vezetékes és mobil
telefonszámá(ai)ra, üzleti e-mail címére, tevékenységi körére vonatkozó adatait továbbítsa, vagy hozzáférhetővé tegye olyan
kereskedelmi és szolgáltató ill. egyéb vállalkozásoknak, cégeknek, amelyek a Vállalkozás számára szolgáltatásokat,
kereskedelmi információkat, ajánlatokat, kedvezményeket kívánnak nyújtani, vagy a fenti adatokat egyéb direkt marketing célra
kívánják felhasználni.
Igen
Nem
Kelt: ……………………….. (helység), 201…………………….. (év, hó, nap)

Hiteligénylő
aláírása
Egyéni Vállalkozó esetén:
Aláírás (+E.V. nyilvántartási szám)
1. tanú neve
lakcíme
aláírása

Regisztráló irodai Ügyintéző
aláírása

2. tanú neve
lakcíme
aláírása
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ÜGYFÉLCSOPORT PÓTLAP
Pénzügyi intézmény:
Pénzügyi intézményi fiók:
Vállalkozás neve:
ÜGYFÉLCSOPORT VIZSGÁLATI ADATOK
1.

Jogcím*:

Adószám**:

Adóazonosító jel***:

Ügyfél neve:

Tulajdoni hányad /
Részesedés (%):

Anyja neve***:

Születési idő***:

Ügyfél neve:

Tulajdoni hányad /
Részesedés (%):

Anyja neve***:

Születési idő:

Ügyfél neve:

Tulajdoni hányad /
Részesedés (%):

Anyja neve***:

Születési idő***:

Lakóhely ***/ székhely **címe:
(Irsz., helység, utca, házszám)
2.

Jogcím*:

Adószám**:

Adóazonosító jel**:

Lakóhely / székhely címe:
(Irsz., helység, utca, házszám)
3.

Jogcím*:

Adószám**:

Adóazonosító jel**:

Lakóhely*** / székhely*** címe:
(Irsz., helység, utca, házszám)

*
Jogcím: ügyfélcsoportba tartozás jogcíme, a SEGÉDLET alapján, az alábbi listából választható.
** Székhely, Adószám: jogi személy esetén töltendő ki.
*** Lakóhely, Adóazonosító jel, Anyja neve, Születési idő: természetes személy esetén töltendő ki.
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SEGÉDLET
1. Területalapú és egyéb meghatározott agrár- és vidékfejlesztési támogatások:
Területalapú és egyéb meghatározott agrár- és vidékfejlesztési támogatások” fogalom alatt a KAVOSZ Zrt. honlapján
közzétett mindenkori hatályos dokumentumban felsorolt támogatások értendők.

2. Hitelcél szerinti tevékenységből származó adóalapba beszámító bevételek ill. adóévben megszerzett
bevétel:
a)

A hitelcél szerinti tevékenységből származó adóalapba beszámító bevétel / adóévben megszerzett bevétel akkor tér el
a teljes előző lezárt évi adóalapba beszámító bevétel / adóévben megszerzett bevétel összegétől, ha a vállalkozás fő
tevékenysége nem, csak melléktevékenysége alapján tartozik az ún. jogosult tevékenységek közé (amire az ASZK
nyújtható).
Az igénylő Vállalkozás főtevékenységének vagy az általa megjelölt hitelcél TEÁOR ’08 kódjának (melynek
melléktevékenységként szerepelnie kell a vállalkozás tevékenységi körei között) az alábbi tevékenységi körök közé kell
tartoznia:
- TEÁOR 011, 012, 013, 014, 015 (mezőgazdasági csekély összegű jogcím esetén)
- TEÁOR 016, 017, 02, 10 (kivéve: 102), 11, 12, 462, 463 (általános csekély összegű jogcím esetén)
- TEÁOR 03, 102 (halászati csekély összegű jogcím esetén)

b)

Ha a fő tevékenység a jogosult tevékenységek közé tartozik, akkor a teljes adóalapba beszámító bevétel / adóévben
megszerzett bevétel figyelembe vehető hitelcél szerinti adóalapba beszámító bevételként / adóévben megszerzett
bevételként (beleértve azt az esetet is, ha a családi gazdálkodó egyben egyéni vállalkozó is, és eltér a családi
gazdálkodói tevékenysége az egyéni vállalkozói tevékenységtől, és egyéni vállalkozóként is van jogosult
tevékenysége).

c)

Előző lezárt évi adóalapba beszámító bevételek figyelembe vétele a hitelösszeg megállapításánál őstermelők /családi
gazdálkodó/egyéni vállalkozó esetén (melyek összege a fenti feltételnek való megfelelés esetén az alábbiak
szerint tüntetendő fel hitelcél szerinti tevékenységből származó bevételként is):
Abban az esetben, ha a családi gazdálkodó (családi gazdaság vezetője) veszi fel a hitelt, a családi gazdaság teljes
bevétele figyelembe vehető.
Ha a családi gazdálkodó (a családi gazdaság vezetője) veszi fel a hitelt, és egyúttal a családi gazdaságától elkülönült,
a hitelfelvétel szempontjából jogosult tevékenységet is folytat, az adható hitelösszeg megállapításakor a családi
gazdaság teljes bevételét, valamint az elkülönült tevékenységből származó bevételeit összevontan is figyelembe lehet
venni.
Ha a családi gazdálkodó (a családi gazdaság vezetője) a családi gazdaságától elkülönülten végzett, a hitelfelvétel
szempontjából jogosult tevékenységei után igényli a hitelt (tehát nem családi gazdálkodói minőségében), akkor az
adható hitelösszeg megállapításánál a családi gazdaság bevétele nem vehető figyelembe.
Ha az ügyfél egyéni vállalkozói tevékenységet és őstermelői tevékenységet is végez, bármely minőségében is igényel
hitelt, az adható hitelösszeg megállapításakor a két tevékenységből származó bevétel összeadható.
Ha a mezőgazdasági őstermelőnek az adóévben elszámolt jogszabály alapján kapott támogatások összegével
csökkentett, őstermelői tevékenységéből származó éves bevétele nem haladja meg a 600.000 forintot, és emiatt a
bevételét nem kellett bevallania (és a termelőnek a teljes - az esetlegesen kapott támogatások összegével növelt bevétele lehetővé teszi az ASZK igénylését), ebben az esetben a hitelcél szerinti tevékenységből származó bevétel
mezőt az őstermelői igazolvány elválaszthatatlan részét képező hitelesített értékesítés betétlappal egyezően kell
kitölteni.

d)
e)

f)

g)
h)

Közös mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal végzett tevékenység esetén a családi gazdaságra érvényes előírások
szerint kell eljárni.
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3.

Ügyfélcsoport pótlapon megadható jogcímek
Jogcím

4.

Kire vonatkozóan töltendő ki?

A1

50%-t meghaladó tulajdonos

B1

A tulajdonosok (a részvényesek) szavazatának több mint 50%-ával rendelkezik

B2

Más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján a szavazatok többségét egyedül
birtokolja

B3

A társaság tulajdonosaként (részvényeseként) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők vagy a
felügyelő bizottság tagja többségét megválassza vagy visszahívja

B4

A tulajdonosokkal (a részvényesekkel) kötött szerződés (vagy a létesítő okirat rendelkezése) alapján függetlenül a tulajdoni hányadtól, szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól - döntő
irányítást, ellenőrzést gyakorol

B5

Kezesség, készfizető kezesség, garanciák (más adós részére nyújtott kezesség, készfizető kezesség,
stb. esetén töltendő ki)

B6

Más adós javára nyújtott dologi kötelezettség

B7

Jogszabályon vagy szerződésen alapuló korlátlan és egyetemleges felelősség

B8

Közvetlen kereskedelmi függőség, amelyet rövidtávon nem lehet megszüntetni, illetőleg más üzleti
kapcsolattal helyettesíteni

B9

Közeli hozzátartozói viszony közös háztartásban élő hozzátartozók esetén
(családi gazdaság, egyéni vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő esetében töltendő ki)

CS

Családi gazdaság tagja
(kitöltendő, ha családi gazdálkodó veszi fel a családi gazdaság nevében a hitelt)

D1

Kezes
(kitöltendő, ha van az adós más fennálló ügyletéhez kapcsolódó kezes)

E1

Fedezet tulajdonosa
(kitöltendő, ha adós más fennálló ügyleténél tőle eltérő fedezet-tulajdonos van)

Könnyített fedezetű hitelek listája


OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel



OTP Agrár és Vállalkozói Folyószámlahitel TRAFIK Termékvarián



OTP Egyensúly Hitel



BB Mikró Expressz Hitel



BB Mikró Expressz Hitel BBE Termékvariáns



Farmer Hitel



ERSTE Quick Loan



Tenkes Hitel



Tenkes Hitel TNT termékvariáns



TAKARÉK Gazdakártya-Gazdahitel



TAKARÉK Gazdakártya-Gazdahitel Plusz



SOS Hitelkeret (SOS)



ERSTE AGRO Folyószámlahitel



CIB AgroCredit konstrukció



K&H Agro Folyószámlahitel és Forgóeszközhitel konstrukció
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