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Széchenyi Lízing GO! Igénylési lap
I.

A Vállalkozás adatai

A Vállalkozás adatai

1.

Vállalkozás neve1

MÁK Ügyfélazonosító2: (csak

Adószáma

Áfa bevallás
gyakorisága

agrár célú lízing esetén kötelező)3

☐ havi ☐ negyedéves
☐ éves ☐ ÁFA mentes

Levelezési címe (ha nem a székhely)
Fő tevékenység TEÁOR kódja:

Kezdő vállalkozás4?

E-mail címe (üzleti)

Telefonszám (üzleti)

Méretkategória (a 2004. évi XXXIV. törvény szerint)

☐ mikro-

Név

1.

☐ középvállalkozás

Születési dátum

E-mail cím (üzleti)
Legmagasabb iskolai végzettsége

Telefonszám (üzleti)
☐ általános iskola

Név

2.

Legmagasabb iskolai végzettsége

☐ középiskola

☐ főiskola/egyetem

Születési dátum

E-mail cím (üzleti)

Telefonszám (üzleti)
☐ általános iskola

☐ középiskola

☐ főiskola/egyetem

Magánszemély tagok (tulajdonosok), ŐCSG tagok adatai5(több tag, tulajdonos esetén kérjük, használjon Pótlapot)

3.

Név /születési név:

1.

Név /születési név

2.

Születési hely, idő
Részesedés mértéke

Anyja neve

%

Születési hely, idő
Részesedés mértéke

Anyja neve

%

3 legnagyobb részesedésű jogi személy tag/tulajdonos adata6
1.

Név:

Adószám
2.

3.

Részesedés mértéke8

%

Részesedés mértéke8

%

Részesedés mértéke8

%

Név:

Adószám
Név:

Adószám
5.

☐ nem

Az operatív irányítást végző, képviseletre jogosult vezető tisztségviselő/képviselő (együttes aláírás esetén mindkét
képviselő adata szükséges), egyéni vállalkozó, őstermelő, ŐCSG képviselő adatai

2.

4.

☐ kis-

☐ igen

Kapcsolt vállalkozások (amelyben a vállalkozás, vagy annak többségi tulajdonosa többségi tulajdonrésszel rendelkezik)
(több Kapcsolt vállalkozás esetén kérjük, használjon Pótlapot)7
1.

Név

Adószám
2.
Adószám

Részesedés mértéke8

%

Részesedés mértéke8

%

Név
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II.

Igényelt lízingügylettel kapcsolatos adatok
Ügyiratszám (iroda tölti ki)

A lízingcél alapján meghatározott Konstrukció (iroda tölti ki)
Széchenyi Lízing GO!

Agrár Széchenyi Lízing GO!

☐

☐

1. Pénzügyi lízing igény
Finanszírozás típusa

☐ Zártvégű pénzügyi lízing

Igényelt finanszírozási összeg9
Törlesztési gyakoriság (típusa:
annuitás)

Futamidő

Ft
☐ havi

%

Maradványérték10

Ft

Türelmi idő11

hónap

(max. 12 hónap)

hónap

(min. 12, max. 120 hónap)

☐ negyedéves ☐ éves
☐ szezonális

Rendelkezésre tartási idő

☐ Nyíltvégű pénzügyi lízing

hónap

(max. 15 hónap)

Ajánlatadó/Kereskedő neve12

Ajánlat száma13

2. Választott Finanszírozó
A választott Finanszírozó
megnevezése14
Lízing ügyletre vonatkozó adatok
☐ Eszköz/eszközpark bővítés
Lízing célja
☐ Induló vállalkozás/induló beruházás

3.

Megkezdett beruházás?
(12 hónapnál régebben megkezdett, vagy már
befejezett beruházás nem finanszírozható)

4.

☐ igen

☐ Eszközcsere
☐ Ingatlan vásárlás

☐ nem

☐ Profilváltás
☐ Visszlízing

Lízingcél szerinti TEÁOR:

Lízingelni kívánt eszköz (több is jelölhető)

☐ gépkocsi és motorkerékpár

☐ mezőgazdasági gép, berendezés

☐ 3,5t alatti haszongépjármű

☐ egyéb gép, berendezés, eszköz (pl.építőipari-, gyártó gép)

☐ 3,5t feletti haszongépjármű

☐ immateriális javak

☐ vontatmány, pótkocsi, felépítmény

☐ ingatlan

Lízingelni kívánt eszköz
gyártmánya/típusa/Hrsz.

Sor
sz.

Eszköz
felállítási,
tárolási helye15

Eszköz kora

Nettó vételár
(Ft) /
„nettó” bekerülési
érték 16

ÁFA (Ft)

Bruttó vételár
(Ft) / „bruttó”.
bekerülési érték16

☐ új ☐ használt
☐ új ☐ használt
☐ új ☐ használt
ÖSSZESEN:
Beruházás ÁFA tartalma teljes egészében visszaigényelhető a Vállalkozás által?
5.

☐ igen ☐ nem

A beszerzés forrásösszetétele

Saját erő17

Ft

Támogatás (visszatérítendő/vissza nem térítendő) összege

Ft

Széchenyi Lízing GO! keretében igényelt összeg

Ft

Beszerzés

forrásszükséglete18

Ft
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III.
1.

Gazdálkodási adatok

Beszámolót nem készítő vállalkozások részére

ezer Ft

MEGNEVEZÉS

ELŐZŐ ÉV19:…………… év

BÁZISÉV20 …………. év

Tárgyi eszközök
Forgóeszközök
Rövid (éven belüli) lejáratú kötelezettségek
Hosszú (éven túli) lejáratú kötelezettségek

IV.

Nyilatkozat átmeneti támogatással kapcsolatban

Alulírott Vállakozás az alábbi nyilatkozatokat teszi:
tudomása van arról, hogy az Európai Bizottságnak az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi
COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című közlemény és annak módosításai (a továbbiakban: Átmeneti keretszabály)
rendelkezik a jelen igénylés szerinti pénzügyi lízinghez kapcsolódó átmeneti támogatásról,
ismeri az Átmeneti keretszabályra vonatkozó szabályozó eszközöket és a „kapcsolt vállalkozás” fogalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket,
a Vállalkozással „kapcsolt, kapcsolódó“ vállalkozás(ok)nak minősülő Vállalkozás(ok)tól felhatalmazással rendelkezik arra vonatkozóan, hogy az
általuk kapott átmeneti támogatásként kapott összege(ke)t a jelen igényléssel összefüggő támogatás elbírálása és ellenőrzése céljából megadja.
Nyilatkozik, hogy a Vállalkozás 2019. december 31-én nehéz helyzetben21 lévő vállalkozásnak minősült:
☐ Igen
☐ Nem
egyúttal tudomásul veszi, hogy az igényelt lízing nem vehető igénybe olyan középvállalkozásnak minősülő vállalkozás esetén, amely 2019. december
31-én már nehéz helyzetben lévőnek minősült.
Amennyiben a Vállalkozás 2019. december 31-én már nehéz helyzetben lévőnek minősült (azaz a fenti kérdésnél „igen” válasz került bejelölésre) és a
Vállalkozás mikro- vagy kisvállalkozás, úgy a Vállalkozás nyilatkozik továbbá, hogy a nemzeti jog szerinti kollektív fizetésképtelenségi eljárás (csőd,
felszámolási eljárás) alatt:
☐ Áll
☐ Nem áll
továbbá megmentési támogatásban vagy szerkezetátalakítási támogatásban:
☐ Részesült
☐ Nem részesült
a Vállalkozás mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozik:
☐ Igen
☐ Nem
a Vállalkozás halászati- és akvakultúra ágazatban tevékenykedik:
☐ Igen
☐ Nem
Alulírott Vállalkozás nyilatkozik, hogy amennyiben lízingcél szerinti tevékenysége nem tartozik elsődleges mezőgazdasági termelés, illetve halászatai és
akvakultúra ágazatba tartozónak, de emellett mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével is foglalkozik és/vagy halászati- és/vagy akvakultúra
ágazatban is tevékenykedik, úgy tevékenységei szétválasztásával ( pl.: számviteli elkülönítéssel) biztosítja, hogy a támogatott pénzügyi lízinget, illetve
a támogatást nem használja fel a halászati és akvakultúra-ágazatba tartozó és/vagy elsődleges mezőgazdasági tevékenységeihez, azt kizárólag a
lízingcélnak megfelelően használja fel.
Alulírott Vállalkozás nyilatkozik, hogy a Vállalkozás – az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos
támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban:
651/2014/EU bizottsági rendelet) I. melléklet 3. cikk (3) bekezdése szerinti) kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - Magyarországon a következő
átmeneti támogatás(ok)ban részesült, ill. nyújtott be átmeneti támogatás(ok)ra – még jelenleg is elbírálás alatt lévő - támogatási kérelmet:
Vállalkozás neve22, adószáma (kincstári ügyfélazonosítója)

Támogatás/hitel konstrukció megnevezése
/ támogatott tevékenység

Támogatói okirat24/
szerződés dátuma, vagy a
támogatási konstrukció
igénylésének dátuma

Támogatás (tényleges vagy várható)
bruttó támogatástartalma25
Forint

Támogatás
kategóriája26

Euró

1. ☐
2. ☐
3. ☐

IGÉNYELT ☐
SZERZŐDÖTT ☐
Dátum:

3.1. ☐
3.2. ☐
3.3. ☐

1. ☐
2. ☐
3. ☐

IGÉNYELT ☐
SZERZŐDÖTT ☐
Dátum:

3.1. ☐
3.2. ☐
3.3. ☐

Tudomásul veszi, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése közötti időszakban egyéb átmeneti támogatást vagy a
támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő más támogatást ítélnek oda a pályázó számára, a pályázó erről haladéktalanul - még a jelen
nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt - értesíteni köteles a támogatást nyújtót, illetve a választott Finanszírozót és köteles megfelelően
módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot.
Alulírott Igénylő felhatalmazza a KAVOSZ Zrt.-t, hogy a jelen pontban megadott valamennyi a Vállalkozásra és a vele „kapcsolt“ vállalkozásnak minősülő
vállalkozás(ok)ra vonatkozó adatot a Széchenyi Kártya Programban résztvevő szervezetek részére az ellenőrzés érdekében átadja.
Alulírott Vállalkozás nyilatkozik, hogy a Vállalkozás a jelen lízing igényléssel érintett beszerzéshez egyéb (pl. a csoportmentességi rendeletek vagy az
Európai Bizottság jóváhagyó határozata szerinti, vagy csekély összegű támogatási jogcímű) állami támogatást kapott:
☐ Igen
☐ Nem
Igen válasz megjelölése esetén nyilatkozik továbbá, hogy a Vállalkozásom által a jelen lízingigényléssel érintett beszerzéshez kapcsolódóan kapott
egyéb állami támogatás vonatkozó adatai a következők:
A beruházással érintett
Támogatás megnevezése,
A kapott támogatás összege
projekt összköltsége
max. támogatási intenzitás (amennyiben releváns)
Támogatás megnevezése:…………………………………..
….…………..……….. Ft

………………………Ft
Max. támogatás intenzitás: ………..…….%
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V. Nyilatkozat csekély összegű támogatás igénybevételéről27
Alulírott Vállalkozás az alábbi nyilatkozatokat teszi:
ismeri a csekély összegű támogatásokra vonatkozó szabályozó eszközöket és az „egy és ugyanazon vállalkozás“ fogalmára vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseket-,
nyilatkozik, hogy a megjelölt vállalkozással(okkal) minősül „egy és ugyanazon vállalkozásnak“ 28,
a Vállalkozással „egy és ugyanazon“ vállalkozás(ok)nak minősülő Vállalkozás(ok)tól felhatalmazással rendelkezik arra vonatkozóan, hogy az
általuk az igénylés pénzügyi évében és az azt megelőző két pénzügyi évben kapott csekély összegű támogatás összegét a jelen igényléssel
összefüggő támogatás elbírálása és ellenőrzése céljából megadja.
Alulírott Vállalkozás nyilatkozik, hogy a Vállalkozás és a Vállalkozással „egy és ugyanazon“ vállalkozásnak minősülő alábbi vállalkozás(ok) az igénylés
pénzügyi évében és az azt megelőző két pénzügyi évben az alábbi összegben részesültek csekély összegű támogatásban:

Vállalkozás
neve

Székhely

Adószám

2007. évi XVII. tv.
szerinti ügyfélazonosító2 (amennyiben
van)

Kapott csekély összegű
támogatás(ok) (EUR) összege
összesen az érintett pénzügyi években
mezőgazdasági: ……………………..
halászati:
.…………………….
általános:
…………………….
mezőgazdasági: ……………………..
halászati:
.…………………….
általános:
…………………….
mezőgazdasági: ……………………..
halászati:
.…………………….
általános:
…………………….

Támogatási dátumok
Támogatás odaítélése30:
……………………

Támogatás odaítélése30:
………………………

Támogatás odaítélése30:
………………………

Alulírott Vállalkozás felhatalmazza a KAVOSZ Zrt.-t, hogy a jelen pontban megadott valamennyi a Vállalkozásra és a vele „egy és ugyanazon“
vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok)ra vonatkozó adatot a Széchenyi Kártya Programban résztvevő szervezetek részére az ellenőrzés érdekében
átadja.

VI. Egyéb nyilatkozatok
Ügyfélfiókból kezdeményezett igénylés esetére alulírott Vállalkozás kifejezetten nyilatkozik, hogy a jelen Igénylési lapon szereplő és az Ügyfélfiókban
…………………..-án megadott adatokhoz képest módosult adat(ok) vele egyeztetve kerültek meghatározásra és a módosult adattartalom akaratának
mindenben megfelel.
Alulírott Vállalkozás az Igénylési lapot az aláírást megelőzően teljeskörűen áttanulmányozta és ellenőrizte és azt mint akaratával mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írja alá.
Kelt: ………………………………….. (település), ………………….. (év, hónap, nap)

……………………………………………………………..
Vállalkozás cégszerű/szabályszerű
aláírása

Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő, ÖCSG, egyéni ügyvéd, közjegyző, egyéni szabadalmi ügyvivő, magán állatorvos igénylő esetén:
1. tanú neve:
2. tanú neve:
lakcíme:

lakcíme:

aláírása:

aláírása:

A KÉRELEM BEADÁSAKOR AZ IRODA TÖLTI KI!
Kelt: ………………………………….. (település), ………………….. (év, hónap, nap)

………………………………………
Regisztráló Irodai Ügyintéző aláírása
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