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NYILATKOZAT
Útdíj Hitelprogramban való részvételhez
A Vállalkozás elnevezése (cégneve/ egyéni vállalkozó neve):
(a továbbiakban: Vállalkozás)
Székhely:
Adószám:
Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám:
Képviseletre jogosult neve és beosztása:

I.

Általános nyilatkozatok

1. Alulírott Vállalkozás kijelenti, hogy a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.-hez (továbbiakban: Társaság vagy KAVOSZ
Vállalkozásfejlesztési Zrt.) közvetlenül vagy annak közvetítőjén, illetve közvetítői alvállalkozóján keresztül (Regisztráló
Szervezetek) Útdíj Hitelprogram (továbbiakban: Útdíj Hitelprogram) keretében ezennel kölcsön (a továbbiakban:
kölcsön) igénylésére vonatkozó kérelmet (a továbbiakban: kérelem vagy hitelkérelem) nyújt be.
2.

A Vállalkozásnak tudomása van arról, hogy a Társaság mindenkor hatályos Üzletszabályzata (a továbbiakban:
Üzletszabályzat), annak mellékletét képező Útdíj Hitelprogram Általános Szerződési Feltételek dokumentuma és
mellékletei (a továbbiakban az Általános Szerződési Feltételek, valamint annak 1. számú „Támogatástartalom
számítás és támogatástartalom” c. melléklete, valamint 2. számú „A Kölcsön kondíciói” (Hirdetmény) c. melléklete
együtt: ÁSZF), valamint a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő,
megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról
szóló 232/2013. (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a kölcsönre vonatkozó általános
rendelkezéseket és feltételeket, valamint az igénylésre, támogatásra vonatkozó rendelkezéseket és jogosultság
feltételeit is. A Vállalkozás kijelenti, hogy az Üzletszabályzatot, ÁSZF-et és a Rendeletet ismeri, az azokban foglalt
rendelkezéseket tudomásul vette, elfogadja, az ott leírt igénybevételi feltételeknek megfelel, vele szemben nem állnak
fenn kizáró okok és az ezen dokumentumokban meghatározott feltételek szerint a kölcsönt igénybe kívánja venni.

3.

Vállalkozásnak tudomása van arról, hogy pozitív hitelbírálat esetén az Útdíj Hitelprogramban megkötésre kerülő Útdíj
Hitelszerződés (a továbbiakban: Szerződés) szerinti fizetési kötelezettségei legfeljebb 80 %-ára az Állam jogszabály
alapján készfizető kezességet vállal, amennyiben a hitelügylet megfelel a Rendeletben foglaltaknak. A Vállalkozás
tudomásul veszi, hogy a készfizető kezességvállalásért készfizető kezességvállalási díjat köteles fizetni, az ÁSZF
szerint, annak 2. sz. mellékletében meghatározott mértékben legkésőbb a Szerződés megkötésekor.

4.

Vállalkozás kijelenti, hogy tudomása van arról, miszerint az Útdíj Hitelprogram keretében megkötésre kerülő
Szerződés szerinti kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás csekély összegű támogatásnak minősül és az Európai
Unió Hivatalos lapjában közzétett, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély
összegű támogatásokra vonatkozó alkalmazásáról szóló 2013. december 18-ai 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL
L 351, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU Bizottsági rendelet) hatálya alá tartozik és az abban,
valamint a Rendeletben foglaltak feltételek szerint nyújtható. A csekély összegű támogatás mértékét illetve
számításának módját az ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. A Társaság a Szerződés megkötése esetén a
mindenkor hatályos ÁSZF 1. sz. mellékletén keresztül tájékoztatja a Vállalkozást, mint adóst a kölcsön
támogatástartalmáról. A támogatástartalom meghatározása az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 2.
mellékletében foglalt módszertan alapján kerül meghatározásra. A Vállalkozás a Szerződés megkötése esetén
köteles az ÁSZF 1. sz. - a támogatás odaítélésének (a Szerződés aláírásának) napján hatályos - mellékletét
kinyomtatni és a támogatási jogviszony megszűnését követő 10. év végéig megőrizni.

5.

A Vállalkozás tudomásul veszi az alábbiakat:
•

•

•
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minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két
pénzügyi év alatt a Vállalkozás és vele egy ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás (továbbiakban együtt:
„Egy és ugyanazon vállalkozás”) számára odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét kell figyelembe
venni. Az „Egy és ugyanazon vállalkozás” fogalmát a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése
határozza meg.
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti Egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó
pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján
odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000
eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000
eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseit
is. (Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.)
a 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági
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rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU
bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti
csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott
csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott
felső határig halmozható.
a csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, amennyiben az így
halmozott összeg meghaladná a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak
a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági
rendeletben (általános csoportmentességi rendelet – HL L 214., 2008.8.9., 3. o.) vagy az Európai Bizottság
határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget.
összefonódás és felvásárlás esetén az egyesülő vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű
támogatást figyelembe kell venni annak meghatározásához, hogy bármely – az új vagy a felvásárló vállalkozásnak
nyújtandó – újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső határt. Az összefonódást vagy
felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás a műveletet követően is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű
támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a
vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs
lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv
szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.
a Vállalkozásnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembe vételével - az ott
meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell az „Egy és ugyanazon
vállalkozás” részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély
összegű támogatások támogatástartalmáról. A Vállalkozás vállalja, hogy a jelen nyilatkozat 1. számú
mellékletében megadja az „Egy és ugyanazon vállalkozás” által az adott pénzügyi évben, valamint az előző két
pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű támogatások összegét.

6.

Vállalkozás kijelenti, hogy a támogatás folyósítását kizáró okokat a 1407/2014/EU bizottsági rendelet, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Avr.) szabályainak is megfelelően az ÁSZF
3. pontja („Az Útdíj Hitelprogramból kizárt felhasználások, illetve kizárt vállalkozások köre (kamattámogatás
folyósítását kizáró okok)”), míg az igénybevétel további feltételeit az ÁSZF 2. és 4. pontja tartalmazza. Vállalkozás
kijelenti, hogy a támogatás folyósítását kizáró okokat és az igénybevétel további feltételeit, valamint a vonatkozó
jogszabályok rendelkezéseit megismerte és a jelen dokumentum II. és III. fejezetében tett nyilatkozatait és
felhatalmazásait ennek megfelelően teszi meg.

7.

A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a Társaság a hitelkérelem bírálata során ellenőrizni, hogy a Vállalkozás megfelele az ÁSZF-ben előírt feltételeknek, illetve azt, hogy nem állnak-e fenn az ott leírtak szerinti kizáró okok vele szemben.
Vállalkozás kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy a pozitív hiteldöntés további feltétele fentieken túlmenően,
hogy a Társaság hatályos szabályzatainak előírásai, a hatályos jogszabályok, ill. saját mérlegelése alapján a
Vállalkozást hitelképesnek ítélje. Vállalkozás kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy a Társaság jogosult a
hitelkérelem elutasítására, az elutasítás részletes indokolása nélkül.

II.

Nyilatkozatok az Útdíj Hitelprogram feltételeinek történő megfelelésről

1. Alulírott Vállalkozás nyilatkozik, hogy tudomása van arról, miszerint
a.) a Bizottság 1407/2013/EU rendelete alapján az Útdíj Hitelprogram keretében nem részesíthetők támogatásban az
alábbi Ügyfelek, ügyletek, illetve nem adható csekély összegű támogatás:
• a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet
végző vállalkozások részére,
• a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak,
• a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak a következő
esetekben:
amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások
által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás.
•
harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatására,
nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy
az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó
támogatásokra,
• az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatására.
b.) a Bizottság 1407/2013/EU rendelete alapján
• az Útdíj Hitelprogram keretében nem nyújtható támogatás közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végző egy és ugyanazon vállalkozás részére teherszállító jármű megvásárlására,
• nem részesíthető az Útdíj Hitelprogram keretében támogatásban olyan „Egy és ugyanazon” Vállalkozásnak
minősülő Vállalkozás, aki/amely három (tárgyév és a megelőző két) pénzügyi év vonatkozásában a Bizottság
1407/2013/EU rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne csekély összegű
támogatásban.
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Alulírott Vállalkozás nyilatkozik, hogy a jelen – II.1.a.) és b.) - pontok szerinti támogatás folyósítását kizáró okok nem
állnak fenn a Vállalkozás vonatkozásában.
2.

Alulírott Vállalkozás tudomásul veszi, hogy az Útdíj Hitelprogram keretében létrejött Szerződés szerinti kölcsönhöz
kapcsolódó kamattámogatás költségvetési támogatás, amellyel összefüggésben a Vállalkozás az alábbi
nyilatkozatokat teszi:
Kijelentjük, hogy
•
a Vállalkozás megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek, azaz
a Vállalkozás megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
a köztulajdonban álló Vállalkozás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett,
a Vállalkozás a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1.
pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül,
•
a hitelkérelemben és jelen nyilatkozatban (támogatás szempontjából Támogatási igény) foglalt adatok,
információk és ezzel összefüggésben a Társaság részére rendelkezésre bocsátott dokumentumok teljeskörűek,
valósak és hitelesek, valamint (a megfelelő válasz kiválasztandó!)
az adott tárgyban támogatási igényt egyidejűleg vagy korábban nem nyújtottunk be,
támogatási igényt egyidejűleg nem, korábban pedig benyújtottunk az alábbi időpont(ok)ban és
hely(ek)en:
korábbi Útdíj Hitelkérelem benyújtás
korábbi Útdíj Hitelkérelem benyújtás helye
időpontja

•
•
•
•
•
•
•

•
•

3.

a Vállalkozás nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel
elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs
folyamatban,
nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettségünk, amely a kamattámogatás, mint költségvetési
támogatás céljának megvalósulását meghiúsítja,
vállaljuk az Ávr. 97.§ (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség (a támogatás feltételeiben történő változás)
teljesítését,
vállaljuk, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Áht.-ban és Ávr.-ben
foglaltak szerint visszafizetjük,
kijelentjük, hogy az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetési támogatás
felhasználásával jogszabályban vagy a támogatói okiratban, támogatási szerződésben foglalt elszámolási
kötelezettségünknek eleget tettünk, az elszámolással kapcsolatban kötelezettség szegést nem követtünk el,
kijelentjük, hogy a Vállalkozás a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel
rendelkezik.
tudomásul vesszük, hogy a Vállalkozás nem részesülhet támogatásban az Áht. 50. § (3) bekezdésben foglalt
esetekben, azaz nem részesülhet támogatásban
a) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként
részt vett,
b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes
államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető
tisztségviselője,
c) az a) és b) pont szerinti személy közeli hozzátartozója,
d) az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek
önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi
jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.
tudomásul vesszük, hogy a Vállalkozás neve, székhelye, a támogatás tárgya, a támogatás összege amennyiben jogszabály így rendelkezik - jogszabályban meghatározott módon nyilvánosságra hozható;
tudomásul vesszük, hogy a támogatási igény szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának jogszabályban és az ÁSZF-ben meghatározott szervek - közöttük a KAVOSZ
Vállalkozásfejlesztési Zrt., a Magyar Államkincstár, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami Számvevőszék,
az állami adóhatóság által történő ellenőrzésére kerülhet sor.

Alulírott Vállalkozás az ÁSZF 4. pontjában „Az igénybevétel további együttes feltételei” cím alatt megjelölt feltételekkel
összhangban az alábbi nyilatkozatokat teszi:
•
a Vállalkozás ellen nincs végrehajtási eljárás folyamatban (amennyiben van, azt az adóhatóság jegyeztette be és
rendelkezésre áll az adóhatóság határozata is a tartozás átütemezéséről);
•
a Vállalkozásnak nincs esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása (kivéve, az adóhatóság által
engedélyezett fizetési halasztást vagy részletfizetést);
•
a Vállalkozás ellen nincs olyan eljárás folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi
intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének
korlátozását rendelte el.
A Vállalkozás nyilatkozik továbbá arról, hogy az ÁSZF 4. pontjában írt valamennyi, további feltételnek megfelel.
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Alulírott Vállalkozás nyilatkozik, hogy a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény hatály alá tartozó vállalkozásnak minősül.

III. Nyilatkozatok adatkezeléssel, adatátadással kapcsolatban
1. Vállalkozás és annak képviselője kijelenti, hogy az Üzletszabályzat és ÁSZF adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit
megismerte.
2. A Vállalkozás tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság egyéb adatbázisokból további információkat
szerezhessen róla, illetve kapcsolt-és partnervállalkozásairól, a hiteligénylés bírálatakor és a Szerződés megkötése
esetén annak futamideje alatt is. A Vállalkozás a Hitelszerződés megkötése esetére felhatalmazza továbbá a
KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.-t, hogy a Vállalkozás azonosító adatait a vele szerződéses jogviszonyban álló
céginformációs rendszert működtető vállalkozásnak átadja a céginformáció szolgáltatása céljából (pl.. csőd,
felszámolás, stb.).
3. A Vállalkozás felhatalmazza a Társaságot, hogy a Szerződés létrejötte esetén a hitelügylethez kapcsolódó valamennyi
banktitkot a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NÚSZ), az Útdíj Hitelprogramhoz a Társaság
részére refinanszírozási forrást nyújtó hitelintézetek (továbbiakban: refinanszírozó Bank), az ÁSZF-ben meghatározott
Regisztráló Szervezetek, az állami adóhatóság, valamint a Rendeletben nevesített szervezetek számára átadja.
4. a.) A Vállalkozás tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az igényléskor a Társaság részére írásban megadott
valamennyi adatot, dokumentumot, ideértve mind a Vállalkozásra vonatkozó adatokat, mind pedig a személyes
adatokat, dokumentumokat -, továbbá a Szerződés megkötése esetén annak futamideje alatt az adott ügylettel
kapcsolatban keletkezett, vagy Társaság tudomására jutott valamennyi adatot, tényt, dokumentumot, - így
különösen a Vállalkozás fizetési kötelezettségei teljesítésére vonatkozó adatokat hitel- és ügyfélminősítési,
kockázatkezelési, statisztikai elemzési, valamint ellenőrzési,követelésérvényesítési célokra a refinanszírozó Bank,
az állami adóhatóság, és a behajtást kezelő egyéb szervezetek részére átadják, ezen szervezetek jogszabályi
előírásoknak megfelelően nyilvántartásba vegyék, kezeljék, egymásnak, ill. a velük szerződéses kapcsolatban álló
pénzügyi, ill. egyéb vállalkozások, ill. adatszolgáltatási és információs rendszer(ek) részére átadják. A Vállalkozás
tudomásul veszi, hogy a Társaság köteles az állami támogatás miatt valamennyi dokumentumot, a támogatási
jogviszony megszűnésétől számított 10. év utolsó napjáig megőrizni. A Társaság a Vállalkozás valamennyi adatát,
ideértve a személyes adatokat is, a hitel-és pénzkölcsön nyújtás célból az előzőekben megjelölt 10 éves határidőig
kezeli. Amennyiben ezen 10 éves időtartam alatt bármelyik fél igénnyel lép fel a kölcsönjogviszonnyal
kapcsolatban a másik féllel szemben, a Társaság dokumentum és adatkezelésre vonatkozó jogosultsága
mindaddig meghosszabbodik, amíg az igény a Ptk. szerint el nem évült.
b.) Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötése esetén a támogatással összefüggésben a Vállalkozás
és a hitelügylet adatai a Magyar Államkincstár költségvetési támogatásokat nyilvántartó monitoring rendszerében
rögzítésre kerül.
c.) A Vállalkozás hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés megkötése esetén a Kincstár által működtetett monitoring
rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések
fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában a fejezetet
irányító szerv (közreműködő szervezet és irányító szerv együtt: támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék,a
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a
csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek.
Ezen adatokat a Társaság a Vállalkozás által jelen nyilatkozatban vagy egyéb, teljes bizonyító erejű magánokiratba
vagy közokiratba foglalt - a kiadható titokkört pontosan megjelölő - írásbeli felhatalmazásban foglaltakon túl csak a
jogszabályban meghatározott esetekben és személyeknek, az ott meghatározott információkat szolgáltatja ki.
5.

A Vállalkozás a jelen nyilatkozat aláírásával feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés megkötése esetén
amennyiben tartozása keletkezik a Társasággal szemben, a Társaság a Vállalkozás szükséges azonosító adatait és a
tartozására vonatkozó adatokat kiadja a Regisztráló Szervezetek részére annak érdekében, hogy az felhívja a
Vállalkozást a tartozás megfizetésére.

6.

A Vállalkozás képviselője az alábbiakban nyilatkozik, hogy a kölcsön igénylés során személyazonosító okmányaikról
másolat készülhet-e, azok tárolásához hozzájárul-e. Hozzájárulás esetén a Társaság a másolatokat az Útdíj
Programban való részvétel, valamint személyazonosságának megállapíthatósága céljából - a jogszabályokban és a
Társaság Üzletszabályzatában meghatározott módon - kezeli, valamint tárolja.
Az okirataim fénymásolásához és a másolatok tárolásához hozzájárulok
Az okirataim fénymásolásához és a másolatok tárolásához nem járulok hozzá

7.

A Vállalkozás felhatalmazza a Társaságot, hogy a hitelezés időszaka alatt a Vállalkozás, ill. képviselő(i) nevére,
székhelyére, üzleti vezetékes és mobil telefonszámá(ai)ra, e-mail címére, tevékenységi körére vonatkozó adatait
továbbítsa, vagy hozzáférhetővé tegye termékek, szolgáltatások ajánlása céljából a KAVOSZ Zrt. részére.
Igen
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8.

A Vállalkozás a jelen nyilatkozat aláírásával az Üzletszabályzatban, és jelen nyilatkozatban foglaltakat magára nézve
kötelezőnek fogadja el, egyúttal nyilatkozik arról, hogy a Közvetítő / Közvetítői alvállalkozói tevékenységére vonatkozó
Ügyféltájékoztatót jelen dokumentum aláírásával egyidejűleg átvette, amellyel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatokat
teszi:
•
felhatalmazzuk a Közvetítőt, Közvetítői alvállalkozót, valamint az előzőekben megjelölt szervezetek
munkavállalóit, akik a közvetítői tevékenységben részt vesznek, hogy a hitelkérelmet, a jelen nyilatkozatot,
valamint az azokhoz csatolt valamennyi mellékletet, dokumentumot a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.-hez
továbbítsa, valamint a csatolt dokumentumokban megjelölt adatokat rögzítse,
•
felhatalmazzuk a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.-ét, hogy a hitelkérelemmel kapcsolatos hiánypótlási
igényéről, a döntésről a Közvetítőt, Közvetítői alvállalkozót, valamint az előzőekben megjelölt szervezetek
munkavállalóit, akik a közvetítői tevékenységben részt vesznek, tájékoztassa, annak érdekében, hogy a
Vállalkozás részére információt szolgáltassanak,
•
tudomásul vesszük, hogy a közvetítői eljárás nem terjed ki a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. helyett és
nevében szerződés aláírásra és kötelezettségvállalásra, valamint pénzeszköz átvételére.

9.

Alulírott Vállalkozás felhatalmazzuk a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.-t, hogy pozitív hiteldöntés/meghosszabbítás
jóváhagyása esetén az óvadéki/letéti/ /elkülönített fizetési számlát vezető hitelintézetet a pozitív
hiteldöntésről/meghosszabbítás jóváhagyásáról, annak tartalmáról (pl.: a szerződött hitelösszegről, az óvadék
összegéről, a zárolás végső időpontjáról, stb.), a Szerződés megkötésének/módosításának időpontjáról, annak
megkötéséről/módosításáról tájékoztassa, valamint az előzőekben megjelölt jogi személyek részére az óvadék
alapítására/módosítására vonatkozó megállapodás és mellékletei tervezetét, feltöltve a Vállalkozás, a Szerződés és
az óvadék vonatkozó/módosított adataival előzetesen megküldje, az óvadékkal és az óvadéki jogviszonnyal
összefüggésben szükséges az óvadéki/letéti/ /elkülönített fizetési számlát vezető hitelintézet által kért adatokat,
információkat megadja az óvadék alapítására/módosítására vonatkozó megállapodás és óvadéki jogviszony
létrejötte/módosítása érdekében.

10. Alulírott Vállalkozás tudomásul vesszük, hogy a jelen nyilatkozat tartalmát előzetesen megismertük, azt
áttanulmányoztuk és ezt követően írjuk alá. Tudomásul vesszük továbbá, hogy a nyilatkozat aláírására kizárólag
akkor jogosult a Vállalkozás, ha az abban foglalt valamennyi feltételnek megfelel.
Vállalkozás képviselője a jelen nyilatkozatot aláírásával az 1., 3., 4. 6. és 7. pont vonatkozásában, mint természetes
személy is nyilatkozik.
Kelt, …………………..201 …………………………
……………………………………………………………
(Vállalkozás teljes vagy rövidített neve)
……………………………………………………………
(cégszerű/szabályszerű aláírás)
Aláíró neve:…………………………………..
Beosztása:…………………………………….
Egyéni vállalkozónál nyilvántartási szám:………………………..
Előttünk, mint tanúk előtt (egyéni vállalkozónál):
Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás:
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1.
számú melléklet
Nyilatkozat igénybe vett csekély összegű támogatásokról

Alulírott Vállalkozásnak (képviseli:……………………………………………….. (név, beosztás) tudomása van arról, hogy a
KAVOSZ Vállalkozás Fejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díj fizetését
szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI.30.) Korm. rendelet
alapján az Útdíj Hitelprogram keretében igényelt kölcsönhöz kamattámogatás kapcsolódik, amely támogatás az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra vonatkozó alkalmazásáról szóló 2013.
december 18-ai 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 351, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU Bizottsági
rendelet) szerinti csekély összegű támogatásnak minősül, amellyel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatokat teszem/tesszük:
1. Tudomásul veszem/vesszük, hogy a Bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás abban az esetben jár
részemre/ részünkre, ha az „Egy és ugyanazon vállalkozás(ok)” által korábban igénybe vett csekély összegű támogatások
együttes összege – beleértve a jelen kölcsönügylet szerinti támogatás összegét is - az 1407/2013/EU Bizottsági rendelet által
meghatározott bármely három pénzügyi év időszakában, az abban meghatározott küszöbértéket - tekintettel a
támogatáshalmozódás szabályaira is - nem haladja meg.
2. Kijelentjük/kijelentem, hogy ismerjük/ismerem a 1407/2013/EU Bizottsági rendelet 2. cikk alább beidézett (2) bekezdését,
amely az „egy és ugyanazon vállalkozás” fogalmáról rendelkezik:
o
"Egy és ugyanazon vállalkozás: e rendelet alkalmazásában valamennyi vállalkozás, amelyek között az alábbi
kapcsolatok legalább egyike fennáll:
o a) valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai szavazati jogának többségével;
o b) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási-, irányítási- vagy
felügyeleti testülete tagjainak többségét;
o c) valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik vállalkozás felett az utóbbi
vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az annak alapító okiratában vagy társasági szerződésében
meghatározott rendelkezésnek megfelelően;
o d) valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott vállalkozás egyéb
részvényeseivel vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül ellenőrzi az említett vállalkozás részvényesei,
illetve tagjai szavazati jogának többségét.
o Az első albekezdés a)-d) pontjában említett kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül
rendelkező vállalkozásokat is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.”
3) Kijelentjük/kijelentem, hogy a Vállalkozásommal „egy és ugyanazon“ vállalkozás(ok)nak minősülő Vállalkozás(ok)tól
felhatalmazással rendelkezünk/rendelkezem arra vonatkozóan, hogy az általam/általuk az igénylés pénzügyi évében és az azt
megelőző két pénzügyi évben kapott csekély összegű támogatás(ok) összegét az alábbi adataik megjelölése mellett a jelen
hiteligénylésnél megadjam/megadjuk a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt., valamint az Útdíj Hitelprogram Résztvevő
Szervezetei részére. .
4) A Vállalkozás kijelenti, hogy jelen Nyilatkozat kitöltésének pénzügyi évében, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben
az alábbi csekély összegű állami támogatás(ok)ban részesült :

Igénylés
pénzügyi évében

Kapott
csekély
összegű
támogatások
EGYÜTTES
összege (ideértve a halászati
csekély
összegű
és
a
mezőgazdasági
csekély
összegű támogatásokat is)
Kapott
csekély
összegű
támogatásokból
az
„ÁLTALÁNOS”
csekély
összegű támogatás jogcímén
kapott támogatás összege
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Igénylést
megelőző
pénzügyi
évben

Igénylést
megelőző
második
pénzügyi évben

A három pénzügyi
évben összesen

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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5) Kijelentem/kijelentjük, hogy az alábbi Vállalkozásommal „egy és ugyanazon“ vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok)
az igénylés pénzügyi évében és az azt megelőző két pénzügyi évben az alábbi összegben részesült(ek) csekély összegű
támogatásban (ideértve a halászati csekély összegű és a mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat is).

Vállalkozás
neve/elnevezése

Székhely

Cégjegyzékszám/
Egyéni vállalkozó nyilvántartási
száma

Kapott csekély
összegű
támogatás(ok)
EGYÜTTES
összege (EUR)
összesen az
érintett három
pénzügyi évben
EUR
EUR
EUR
EUR

6) A Vállalkozás vállalja, hogy a támogatáshoz kapcsolódó iratokat a támogatási jogviszony megszűnését követő 10 évig meg
őrizi és a támogató ilyen irányú felhívása esetén bemutatja és a csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról
az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt szolgáltatat. Az összeghatár betartása és a támogatásokhoz
kapcsolódó iratok 10 évig történő megőrzése valamint ezek a támogatást nyújtó kérésére történő bemutatása a Vállalkozás
feladata és felelőssége, amelyek megszegésével a támogatás jogellenesnek minősül és vissza kell azt fizetni.
7) Tudomásul veszem/vesszük, hogy a valótlan, nem teljes, illetve pontatlan adatközlésért és ezáltal a támogatás
szabálytalanságáért a felelősség a Vállalkozást és a nevében eljáró lépviselőt terheli.
Kelt. ….............................., ……………..év................................. hónap…….nap

……………………………………………………
cégszerű/szabályszerű aláírás
…………………….egyéni vállalkozó/cégnév
Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:………………….

Előttünk, mint tanúk előtt (egyéni vállalkozónál):
1. Név:………………………………..
Lakcím:…………………………….
Szem. ig. sz.:……………………..
Aláírás:……………………………..
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2. Név:…………………………………….
Lakcím:…………………………………
Szem. ig. sz.:…………………………..
Aláírás:…………………………………..
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