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1 Kérelmező (vállalkozás) - azonosítási adatai
Név:

Ügyfél-azonosító*:

*A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint 2016. december 31-ét követően a Magyar Államkincstár 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.)

2 Kapcsolattartási információ
Név:

Telefonszám:

Fax:

E-mail:



Oldal: 23 Hitelszerződés adatai
Hitelszerződés vagy hitelkérelem azonosítója:

Hitel összege:
   

Ft

Mikro, kis- és középvállalkozásnak minősülő igénylő esetén:
A fenti hitelösszegből a 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet 2. melléklétben meghatározott vagy a 2. mellékletben nem szereplő, de a hitelszerződés céljából következően szántóföldi növénytermesztéshez szükséges egyéb erő- és munkagép
megvásárlásához kapcsolódó beruházási hitel összeg:

   
Ft.

Beruházás költsége (elszámolható költség):
   

Ft és

a költségek felmerülésének ütemezése:

1. részlet . év    Ft 2. részlet . év    Ft

3. részlet . év    Ft 4. részlet . év    Ft

5. részlet . év    Ft 6. részlet . év    Ft

7. részlet . év    Ft 8. részlet . év    Ft

9. részlet . év    Ft 10. részlet . év    Ft

Hitel folyósításának ütemezése:

1. részlet . év 2. részlet . év

3. részlet . év 4. részlet . év

5. részlet . év 6. részlet . év

7. részlet . év 8. részlet . év

9. részlet . év 10. részlet . év

Hitel törlesztésének ütemezése: ❑ havonta,

❑ negyedévente,

❑ egyéb:

Hitel ügyleti kamatának mértéke:
.

%



Oldal: 3
Hitel kamatfizetési gyakorisága: ❑ havonta,

❑ negyedévente,

❑ egyéb:

Intézményi kezességvállalás támogatástartalma:
  ,

euró.

A beruházáshoz az államháztartás más alrendszereiből igénybe vett támogatás összege:
   

Ft,
  ,

euró.

A hitelhez kapcsolódó tevékenység TEÁOR száma:



Oldal:44 Hitel felhasználása
4.1.Mikro, kis- és középvállalkozásnak minősülő igénylő esetén kötelező megadni az alábbi adatokat.
A hitelt

❑ a 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikke alapján elsődleges mezőgazdasági termeléshez,

❑ a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikke vagy 17. cikke alapján mezőgazdasági termékfeldolgozáshoz, -forgalmazáshoz,

❑ a 702/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke alapján mezőgazdasági termékfeldolgozáshoz, -forgalmazáshoz,

❑ a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. vagy 17. cikke alapján erdőgazdálkodási tevékenységhez

kapcsolódó beruházáshoz veszem igénybe.

4.2.Nagyvállalkozásnak minősülő igénylő esetén kötelező megadni az alábbi adatokat.
A hitelt

❑ a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikke alapján a Közép-Magyarország régión kívüli más régióban induló mezőgazdasági
termékfeldolgozási, -forgalmazási, illetve erdőgazdálkodási célú (ide nem értve a pótló beruházást) tevékenységhez,

❑ a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikke alapján a Közép-Magyarország régió támogatható településein induló - a 651/2014/EU
bizottsági rendelet 2. cikk 51. pontja szerinti - új gazdasági tevékenység végzésére irányuló mezőgazdasági termékfeldolgozási,
-forgalmazási, illetve erdőgazdálkodási tevékenységhez

kapcsolódó beruházáshoz veszem igénybe.

5 Nyilatkozatok
5.1. Nyilatkozom arról, hogy

a) a kamattámogatási kérelemben feltüntetett adatok és a csatolt mellékleteken szereplő adatok a valóságnak megfelelnek,
b) csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési vagy végrehajtási eljárás alatt nem állok,
c) nem rendelkezem az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 7. § 22. pontja szerinti

tartozással (kivéve, ha részére az adóhatóság az adó vagy adók módjára behajtandó köztartozás vagy az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényen alapuló követelések tekintetében fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett),

d) nem minősülök nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
e) nem rendelkezem állami kezesség, állami garancia vagy viszontgarancia beváltásából eredő, állammal szembeni tartozással,
f) rendelkezem a tevékenységem folytatásához szükséges hatósági engedéllyel,
g) nem állok valamely uniós társfinanszírozású támogatás visszafizetésére kötelező határozat hatálya alatt,
h) eleget tettem az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező,

Magyarországnak címzett határozatának vagy nem állok ilyen határozat hatálya alatt,
i) megfelelek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben szabályozott, rendezett munkaügyi kapcsolatok és átlátható szervezet

általános és különös feltételeinek,
j) a beruházási hitel tárgyát képező beruházás megvalósítását jelen kérelem benyújtásáig nem kezdtem meg.

5.2. Tudomásul veszem, hogy
a) a Kincstárral a kapcsolattartás a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 9. § (2) bekezdése szerinti
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe, a 28. § (2) - (3) bekezdése szerint bejelentett adatok alapján, a 12. § (6)
bekezdésének és 36/A. §-nak megfelelő módon történik;

b) az adatok megváltozása esetében a Támogatási törvény 29. § (1) bekezdése alapján a változást köteles vagyok a Kincstár felé annak
bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési kötelezettséget elmulasztom, az ebből adódó
- a Támogatási törvény 29. § (5) bekezdésében, valamint 30/A. §-ában foglalt - jogkövetkezmények engem terhelnek;

c) a Támogatási törvény 59. § (3) bekezdése alapján az intézkedésben való jogosulatlan részvétel alapján megállapított és fennálló tartozás
adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, melyet a Támogatási törvényben meghatározott kivételekkel az állami adóhatóság a rá
irányadó szabályok szerint hajt be.



Oldal:56 Csatolandó mellékletek
1. A pénzügyi intézménynek a 42/2019. (IX. 20.) AM rendeletben, a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. és 17. cikkében, valamint a

702/2014/EU bizottsági rendelet 14. és 17. cikkében meghatározott támogatási feltételek teljesüléséről, valamint a 42/2019. (IX. 20.) AM
rendelet 2. § (9) bekezdésében meghatározott feltétel teljesüléséről szóló nyilatkozatának eredeti példánya.

2. A pénzügyi intézménynek az általa számított kamattámogatás támogatástartalmának összegéről szóló nyilatkozatának eredeti példánya.
3. A pénzügyi intézmény számára adott meghatalmazás eredeti példánya.

7 Kitöltési dátum és, és a kérelmező aláírása
Helység: Dátum:

. . .
Kérelmező cégszerű aláírása:


