
 
Nyilatkozat 

 
 
Alulírott, az Igénylő (cégnév:……………………………..) képviseletében kijelentem és 

aláírásommal igazolom, hogy: 

• a kölcsönkérelemben megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek és a kölcsönkérelem 

benyújtásának időpontjában fennállnak. 

• a Magyar Záloghitel Zrt. munkatársa a kitöltéshez szükséges és a Központi 

Hitelinformációs Rendszerről (KHR) szóló tájékoztatást megadta. 

• polgári- és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az igénylőnek a NAV 

és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé lejárt kötelezettsége nincs. 

 

Az Igénylő képviseletében felhatalmazom a Magyar Záloghitel Zrt-t arra, hogy: 

• a kölcsönkérelemben közölt adatok, továbbá az általam benyújtott dokumentumok 

valódiságát bármely hatóságnál, közigazgatási szervnél és egyéb természetes vagy jogi 

személynél is ellenőrizze. 

• az Igénylő vagy annak képviseleti jogosultsággal felruházott cégjegyzőinek 

személyazonosságát ellenőrizze, az Igénylő vagy annak képviseleti jogosultsággal 

felruházott cégjegyzője személyazonosságának igazolásául bemutatott bármely 

személyi okmányáról és a benyújtott bizonylatokról fénymásolatot készítsen, azt 

megőrizze. 

 

• Az Igénylő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás nem indult és 

az eljárás megindítása iránti kérelem nincs előterjesztve. 

• a biztosítékként felajánlott, illetve lekötött fedezetek a vállalkozás rendelkezésére 

állnak, a Magyar Záloghitel Zrt. (MZH Zrt.) által ismert terhelésen kívül harmadik 

személynek nincs olyan jogosultsága, amely a Magyar Záloghitel Zrt. követelésének a 

fedezetekből történő kielégítését akadályozná. A biztosítékokkal kapcsolatos polgári 

jogi és büntetőjogi előírásokat ismerem. Tartózkodom minden olyan magatartástól, 

amely - szerződéskötés esetén - fedezetelvonásnak minősül vagy a fedezet értékét 

csökkenti. 

• A szükséges önerővel rendelkezem.  

 

Az Igénylő képviseletében kijelentem, hogy a kölcsönkérelem kapcsán az Igénylő által 

tett bármilyen kötelezettségvállalásból vagy helytállásból eredő kárért az MZH Zrt-t 

semmilyen kötelezettség, illetve felelősség nem terheli. 

• Igénylő a Cégbíróság által már bejegyzett, egyéni vállalkozás esetében vállalkozói 

engedéllyel rendelkezik 

• Igénylő az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel 

rendelkezik 

• Igénylő nem áll csőd,- felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, az Igénylőnek 

nincs tudomása arról, hogy ellene bárki kezdeményezett ilyen eljárás(oka)t, és az 

Igénylő sem kezdeményezett ilyen eljárásokat 

• Igénylőnek nincs kiegyenlítetlen lejárt köztartozása (kivéve, ha az adóhatóság számára 

fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett) 



• Igénylővel szemben nincs olyan eljárás folyamatban, amelyben vagy amelynek 

eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lenne helye, illetve a bíróság nem rendelte 

el büntetőjogi intézkedésként az Igénylő tevékenységének korlátozását 

• Igénylő nem visszaigényelhető ÁFA finanszírozására használja fel a kölcsönt 

• Igénylő a beruházási kölcsönt nem használja szokásos működési költségeinek 

fedezésére 

 

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem és igazolom, hogy az 

előbbiekben, valamint a kölcsönkérelemben (és annak mellékleteiben) közölt adatok 

tényadatokon alapulnak, a valóságnak, a számvitelre vonatkozó, valamint egyéb 

jogszabályi előírásoknak megfelelnek, és ezek szerint kerültek összeállításra. 

 

• Tudomásul veszem, hogy amennyiben a benyújtott anyagok valótlan adatokat 

tartalmaznak, a Magyar Záloghitel Zrt. a kölcsönkérelmet elutasítja. 

•  

 

Az Igénylő képviseletében nyilatkozom, hogy jelen hozzájárulás és felhatalmazás bármely, a 

banktitok védelmi vagy adatvédelmi szabályok által felállított jogi korlátozásról történő 

lemondást jelent. A kölcsönkérelemmel kapcsolatos feltételekről tájékoztatást kaptam, és 

tudomásul veszem, hogy a kérelem érdekében beszerzendő dokumentumok, a kapcsolódó 

eljárások, és a szükséges fedezetek értékelésének költségeit a befogadás elutasítása vagy 

negatív hiteldöntés esetén is viselnem kell. 

 

Kölcsönkérelmem jóváhagyásáról illetve esetleges elutasításáról kérem, az alábbi címen 

értesítsenek: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Alulírott az Igénylő képviseletében és magam nevében egyaránt kijelentem, hogy a fenti 

nyilatkozatokat büntetőjogi felelősségem tudatában tettem és egyben nyilatkozom, hogy a 

fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

 

 

Kelt:……………………2018. év………………..hó…….nap 

 

 

 

 

       _____________________________ 

Kölcsönigénylő cégszerű aláírása 

 

 

 


