
   

Ügyféltájékoztató 

 

az MKB Bank kisvállalati termékcsaládjához 
 

 

Jelen ügyféltájékoztató célja, hogy eligazítást nyújtson a kisvállalati 

termékcsalád egyes termékei között. 

 

 

Kérjük, figyelmesen olvassa végig a tájékoztatót és – a gyors és gördülékeny 

ügyintézés érdekében – már az első látogatás alkalmával beadhatja 

hiteligénylését, ha magával hozza  

 a kitöltött Hiteligénylési nyomtatványt 

 a Hiteligénylési nyomtatvány utolsó oldalán az adott hitelcélnál 

felsorolt dokumentumokat, melyek megtalálhatók a www.mkb.hu 

oldalon. 

 

Teljes körű pénzügyi kiszolgálást biztosítunk a számlavezetéstől az Ön 

igényeihez alkalmazkodó, változatos hitelkonstrukciókig. 
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1x1 Szolgáltatáscsomagok 
 

Az MKB 1x1 Szolgáltatáscsomagok egyéni, illetve társas vállalkozások részére nyújtanak alapvető banki 

szolgáltatásokat kedvező havi díj ellenében. 

 

Igénybevételi feltétel 

Vállalkozási fizetési számla az MKB-nál, melynek megnyitása díjmentes, számlanyitási letét elhelyezése 

nem szükséges. 

 

 

MKB 1x1 Dinamika Szolgáltatáscsomag 
 

 

A szolgáltatáscsomag az induló vagy kevés banki műveletet igénylő vállalkozások számára mindössze 1800 

Ft havi díj mellett tartalmaz kedvező banki szolgáltatásokat, amelyek elengedhetetlenek a vállalkozás 

működtetéséhez: 

 1 db forint bankszámla vezetése díjmentesen, a kapcsolódó szolgáltatások – bankkártyák, fizetési 

műveletek, stb. – széles palettája, 

 forint pénztári készpénzbefizetés kedvezményesen, 

 MKB TeleBANKár szolgáltatás havi díj nélkül – a világ bármely pontjáról telefonon keresztüli 

ügyintézés lehetősége, 

 MKB NetBANKár szolgáltatás havi díj nélkül – az elektronikus pénzforgalom kényelmes és 

biztonságos lebonyolítása interneten keresztül, 

 MKB MobilBANKár szolgáltatás havi díj nélkül – számlaműveleteiről SMS üzenetet küldünk a 

folyamatos nyomonkövetés érdekében, 

 1 db NAV átutalási megbízás teljesítése kedvezményesen – NetBANKár, és/vagy a PCBankár és/vagy 

a TeleBANKár ügyintézőn keresztül. 

 

 

 

 

MKB 1x1 Elektronikus Szolgáltatáscsomag 
 

Kedvező havi díjért biztosítja a szükséges banki szolgáltatásokat azon vállalkozások számára, amelyek 

előszeretettel bonyolítják pénzügyi tranzakcióikat az internet segítségével, jelentős időt és energiát takarítva 

meg ezzel vállalkozásuk számára. Az Elektronikus Szolgáltatáscsomag 3320 Ft havi díjért a következő 

ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatásokat nyújtja: 

 1 db forint bankszámla vezetése díjmentesen,  

 kedvezményes forint elektronikus tranzakciós díjak, 

 1 db MC Unembossed bankkártya éves díj nélkül, mely bárhol a világon használható vásárlásra és 

készpénzfelvételre, 

 2 db kedvezményes ATM készpénzfelvétel havonta bármely belföldi automatából, 

 MKB TeleBANKár szolgáltatás havi díj nélkül – telefonos szolgáltatásunkon keresztül a világ 

bármely pontjáról lekérdezheti banki információit, 

 MKB NetBANKár szolgáltatás havi díj nélkül – pénzügyei biztonságos intézésre ad lehetőséget 

interneten keresztül, 

 MKB NetBANKár Business szolgáltatás havi díja 70% kedvezménnyel, 

 MKB PC BANKár szolgáltatás havi díja 70% kedvezménnyel, 

 MKB MobilBANKár szolgáltatás havi díj nélkül – mobiltelefonjára érkező üzenetekkel értesítjük a 

számlamozgásokról, jóváírásokról, terhelésekről. Biztonságos kártyahasználatot biztosít, hiszen a 

tranzakcióról azonnal értesítés érkezik. 

 1 db NAV átutalási megbízás teljesítése kedvezményesen – NetBANKár, és/vagy a PCBankár 

és/vagy a TeleBANKár ügyintézőn keresztül, 

 1 db forint állandó átutalási vagy csoportos beszedési megbízás teljesítése kedvezményesen. 

 Az Elektronikus szolgáltatáscsomag havi díját tovább csökkentheti: 2 db forint átutalás/hó 

teljesítése esetén 200 Ft használható fel forgalmi jutalék kedvezményként. 
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MKB 1x1 Nova Szolgáltatáscsomag 
 

Kedvező havidíj mellett mindazon pénzügyi szolgáltatásokat biztosítja, amelyekre egy vállalkozásnak 

szüksége lehet. Az MKB 1x1 Nova Szolgáltatáscsomag segítségével rugalmasan és kedvezményesen 

intézheti vállalkozásának pénzügyeit. A Nova Szolgáltatáscsomag 5320 Ft havi díj mellett a következő 

szolgáltatásokat nyújtja: 

 1 db forint bankszámla vezetése díjmentesen,  

 1 db MC Unembossed bankkártya kibocsátása éves díj nélkül, 1 db Visa Business és MasterCard 

Silver Business bankkártya kibocsátása az éves díj 50%-áért, mely itthon és külföldön egyaránt 

kényelmesen használható vásárlásra és készpénzfelvételre, 

 MKB TeleBANKár szolgáltatás havi díj nélkül – telefonos szolgáltatásunkon keresztül a világ 

bármely pontjáról lekérdezheti banki információit, 

 MKB NetBANKár szolgáltatás havi díj nélkül – az elektronikus pénzforgalom biztonságos és 

kényelmes lebonyolítására ad lehetőséget interneten keresztül,  

 MKB NetBANKár Business szolgáltatás 500 Ft havi díjért – on-line adatátvitelt tud megvalósítani 

pénzügyi rendszerei és bankszámlái között, 

 MKB PC BANKár szolgáltatás kedvezményes havi díjért – a napi pénzforgalom bonyolítása 

elektronikus úton, széles körű funkciók segítségével. 

 2 db NAV átutalási megbízás teljesítése kedvezményesen – NetBANKár, és/vagy a PCBankár és/vagy 

a TeleBANKár ügyintézőn keresztül, 

 2 db forint állandó átutalási vagy csoportos beszedési megbízás kedvezményesen.  

 A Nova szolgáltatáscsomag havi díját tovább csökkentheti: 4 db forint átutalás/hó teljesítése esetén 

1000 Ft használható fel forgalmi jutalék kedvezményként. 

 

 
 

MKB 1x1 Flotta Szolgáltatáscsomag 
 

A szolgáltatáscsomag a feltörekvő, széles üzleti kapcsolatrendszerrel rendelkező vállalkozások számára 

jelenti az ideális megoldást, a benne foglalt kedvezményes szolgáltatásokat ezen vállalkozások pénzügyi 

igényeinek megfelelően alakítottuk ki. A Flotta Szolgáltatáscsomag 7310 Ft havi díjért a következő 

szolgáltatásokat nyújtja: 

 1 db forint bankszámla vezetése díjmentesen,  

 1 db deviza bankszámla vezetése díjmentesen vagy a PC BANKár szolgáltatás igénybevétele havi díj 

nélkül (a napi pénzforgalom bonyolítása elektronikus úton, széles körű funkciók segítségével), 

 kedvezményes elektronikus forint tranzakciós díjak, 

 kedvezményes elektronikus deviza tranzakciós díjak, 

 kedvezményes papíralapú és elektronikus forintátutalások bármely MKB-nál vezetett forintszámlára,  

 kedvezményes zsákos befizetés – a nagy mennyiségű, költség-, és időhatékony készpénz kezelés 

érdekében. 

 1 db MC Unembossed bankkártya kibocsátása éves díj nélkül és 1 db Visa Business bankkártya 

kibocsátása az éves díj 50%-áért és 1 db MC Business bankkártya kibocsátása az éves díj 50%-

áért , mellyel bárhol a világon készpénzt vehet fel és vásárolhat, 

 2 db kedvezményes ATM készpénzfelvétel havonta bármely belföldi automatából, 

 MKB TeleBANKár szolgáltatás havi díj nélkül – telefonos szolgáltatásunkon keresztül bárhol, 

bármikor lekérdezheti banki információit. 

 MKB NetBANKár szolgáltatás havi díj nélkül – pénzügyei biztonságos intézésre ad lehetőséget 

interneten keresztül. 

 MKB NetBANKár Business szolgáltatás havi díja 70% kedvezménnyel, 

 2 db NAV átutalási megbízás teljesítése kedvezményesen – NetBANKár, és/vagy a PCBankár és/vagy 

a TeleBANKár ügyintézőn keresztül, 

 2 db forint állandó átutalási vagy csoportos beszedési megbízásteljesítése kedvezményesen, 

 A Flotta szolgáltatáscsomag havi díját tovább csökkentheti: 4 db forint átutalás/hó teljesítése esetén 

1000 Ft használható fel forgalmi jutalék kedvezményként. 
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Az alábbi táblázatban azokat a főbb jellemzőket foglaltuk össze, 

amely az Ön vállalkozása számára megkönnyíti a csomagválasztást. 

 

Jellemzők 

          /Csomagok 

Dinamika 

Szolgáltatáscsomag 

Nova 

Szolgáltatáscsomag 

Elektronikus 

Szolgáltatáscsomag 

Flotta 

Szolgáltatáscsomag 

Tevékenység 

időtartama (év) 
0-1 1-5 0-5 5 felett 

Készpénzfelvétel 

ATM-ből (db) 
0-3 0-5 5-10 5-10 

Bankkártya-

használat (db 

vásárlás) 

0 5-10 5-10 5-10 

Tranzakciók/hó elektronikus alapon papír alapon elektronikus úton 
papír alapon és/vagy 

elektronikus úton 

Papír alapú 

tranzakciók száma 

(db) 

1-2 5-20 1-5 1-10 

Elektronikus 

tranzakciók száma 

(db) 

1-10 1-10 5-30 20-50 

Átutalások 

devizaneme 
forint forint forint forint és/vagy deviza 

Partnerhálózat (db 

partner) 
1-5 5-50 5-100 25-100 

 

 

 

Fix Kisvállalati Szolgáltatáscsomagok 
 

Szolgáltatáscsomagjainkat az 500 M Ft éves árbevételt meg nem haladó kisvállalati ügyfeleinknek nyújtjuk. 

Azon vállalkozások számára ideális megoldás, amelyek előre kalkulálható költségek mellett kívánják 

igénybe venni kedvezményes szolgáltatásainkat és átutalásaikat elektronikus csatornán keresztül végzik. 

 

Fix Kisvállalati Forint Szolgáltatáscsomag 

A szolgáltatáscsomagot jellemzően a forint számlaforgalommal rendelkező vállalkozások számára ajánljuk.  

A Fix Kisvállalati Forint Szolgáltatáscsomag a következő szolgáltatásokat nyújtja: 

 1 db forint bankszámla vezetése díjmentesen, 

 kedvezményes valamennyi forint (eseti) átutalás elektronikusan és MT101SWIFT üzeneten 

keresztül benyújtott megbízás esetén,  

 KKV NetBANKár szolgáltatás SMS csomag vagy NetBANKár Business szolgáltatás havi díj nélkül 
1 felhasználó számára – vagy PC Bankár light szolgáltatás vagy PC Bankár normál szolgáltatás 

havi díja 50% kedvezménnyel 1 felhasználó számára, 

 1 db MC Unembossed bankkártya kibocsátása éves díj nélkül vagy 1 db MC Business bankkártya 

kibocsátása az éves díj 50%-áért, mellyel bárhol a világon készpénzt vehet fel és ingyenesen 

vásárolhat. 

A Fix Kisvállalati Forint Szolgáltatáscsomag havi díja: 

Terheléses 

számlaforgalom /hónap 
Szolgáltatáscsomag havi díja 

500 e Ft alatt 3 500 Ft 

500e - 1 M Ft 4 000 Ft 

1 - 5 M Ft 6 000 Ft 

5 - 10 M Ft 9 000 Ft 

10 - 25 M Ft 15 000 Ft 

25 - 50 M Ft 30 000 Ft 
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Fix Kisvállalati Komplex Szolgáltatáscsomag 

A szolgáltatáscsomag a forint mellett devizában is forgalmazó vállalkozások számára nyújt megoldást.  

A Fix Kisvállalati Komplex Szolgáltatáscsomag tartalmazza a Fix Kisvállalati Forint Szolgáltatáscsomag 

valamennyi kedvezményes elemét, ezen felül a következő szolgáltatásokat nyújtja: 

 1 db deviza bankszámla vezetése díjmentesen, 

 kedvezményes valamennyi deviza (eseti) átutalás az MKB Bank hivatalos árfolyamjegyzékében 

szereplő devizanemekben, az elektronikusan és MT101SWIFT üzeneten keresztül benyújtott 

megbízás esetén, 

 kedvezményes valamennyi deviza eseti átutalás nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára, SEPA 

elektronikusan benyújtott megbízás esetén, 

A Fix Kisvállalati Forint Szolgáltatáscsomag havi díja: 

Terheléses 

számlaforgalom /hónap 
Szolgáltatáscsomag havi díja 

500 e Ft alatt 5 000 Ft 

500e - 1 M Ft 6 000 Ft 

1 - 5 M Ft 9 000 Ft 

5 - 10 M Ft 13 000 Ft 

10 - 25 M Ft 21 000 Ft 

25 - 50 M Ft 41 000 Ft 

 

Az MKB-nál vezetett Bankszámlák az  OBA Betétbiztosítási védelme alatt állnak. Az OBA által biztosított 

termékek listája tartalmazza az OBA által védett termékeket. 
 

A részletek megtalálhatók a vonatkozó kondíciós listában. A betéti szerződés részletes leírását az üzletszabályzat 

tartalmazza. A szolgáltatáscsomagokról részletes tájékoztatást a „V2A Kisvállalati számlavezetés”, „V2B Vállalati 

számlavezetés”,   és a „V7 Vállalati általános és speciális rendelkezések” kondíciós listákban olvashat.  
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Milyen okiratok szükségesek a fizetési számlamegnyitásához? 
 

Gazdasági társaságok (kivéve 

részvénytársaságok) 
Alakuló társaság esetében: 
1. Társasági szerződés 

2. Aláírási címpéldány (közjegyzői hitelesítéssel 

ellátva) 

3. Cégbírósági tanúsítvány (cégjegyzékszám, 

adószám és statisztikai számjel) 

Már működő társaság esetében: 
1. Társasági szerződés 

2. Aláírási címpéldány (közjegyzői hitelesítéssel 

ellátva) 

3. 30 napnál nem régebbi cégkivonat 

4. Adóbejelentkezési lap (amennyiben a cégkivonat 

az adószámot és a statisztikai számjelet nem 

tartalmazza) 

5. Az engedélyköteles tevékenység(ek) 

folytatásához szükséges hatósági engedély 

(Ha a szervezet jogi státuszában vagy adataiban a 

nyilvántartásba vételt követően változás állt be, úgy 

az erre vonatkozó okmányokat is be kell nyújtani.) 

Részvénytársaságok 
Alakuló társaság esetében: 
1. Alapító okirat - Alapszabály 

2. Aláírási címpéldány (közjegyzői hitelesítéssel 

ellátva) 

3. Cégbírósági tanúsítvány (cégjegyzékszám, 

adószám és statisztikai számjel) 

Már működő társaság esetében: 
1. Alapító okirat - Alapszabály 

2. Aláírási címpéldány (közjegyzői hitelesítéssel 

ellátva) 

3. 30 napnál nem régebbi cégkivonat 

4. Adóbejelentkezési lap (amennyiben a cégkivonat 

az adószámot és a statisztikai számjelet nem 

tartalmazza) 

5. Az engedélyköteles tevékenység(ek) 

folytatásához szükséges hatósági engedély 

(Ha a szervezet jogi státuszában vagy adataiban a 

nyilvántartásba vételt követően változás állt be, úgy 

az erre vonatkozó okmányokat is be kell nyújtani.) 

Devizabelföldi egyéni vállalkozók 
1. Vállalkozói igazolvány 

2. Adóhatósági értesítés az adószámról (ha a 

vállalkozói igazolvány valamilyen okból az 

adószámot nem tartalmazza) 

3. Egyéni cég esetén cégkivonat 

(Egyéni cég /nem jogi személy/ az az egyéni 

vállalkozó, aki vállalkozását a cégbírósághoz 

bejelentette.)  

Devizakülföldi társaságok esetében 
1. a fióktelepet, illetve a kereskedelmi képviseletet 

létesítő határozat (hiteles magyar nyelvű 

fordításban) 

2. a képviselőt kijelölő határozat (hiteles magyar 

nyelvű fordításban) 

3. Cégkivonat 

4. Adóbejelentkezési lap (ha az adószámot, a 

statisztikai számjelet a cégkivonat nem 

tartalmazza) 

5. Aláírási címpéldány 

(Ha a hiteles másolatok nyelve nem angol vagy 

német, akkor hiteles magyar fordításban kérjük 

benyújtani.) 

Alapítványok/egyesületek/társadalmi 

szervezetek  
1. Alapító okirat - Alapszabály 

2. Aláírási címpéldány (közjegyzői hitelesítéssel 

ellátva) 

3. Adóbejelentkezési lap (adószám és statisztikai 

számjel) 

4. bírósági határozat a szervezet nyilvántartásba 

vételéről 

5. az engedélyköteles tevékenység(ek) 

folytatásához szükséges hatósági engedély 

(Ha a szervezet jogi státuszában vagy adataiban a 

nyilvántartásba vételt követően változás állt be, úgy 

az erre vonatkozó okmányokat is be kell nyújtani.) 

Ügyvédi irodák  
1. Alapító okirat 

2. A területi ügyvédi kamara által kiállított okirat, 

amelynek értelmében az ügyvédi irodát az 

ügyvédi irodák névjegyzékébe felvették 

3. Taggyűlési határozat a képviselő(k) személyéről 

4. Adóbejelentkezési lap 

Irodai tagsággal nem rendelkező (egyéni) 

ügyvédek esetében: 
1. Ügyvédi kamarai nyilvántartásba vételről 

szóló okirat (igazolvány) 

Adóbejelentkezési lap 

 

 

Természetesen az MKB a fenti társasági formákon túlmenően az egyéb jogi formában működő ügyfelek 

bankszámláinak vezetését is készséggel vállalja. A bekért okiratok típusainak egyeztetése személyes 

pénzügyi tanácsadóinknál vagy az MKB TeleBANKáron keresztül lehetséges. 
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1x1 Finanszírozás 
 

 
MKB 1x1 Folyószámlahitel Plusz 

 

 

Kiknek ajánljuk? 

Azon vállalkozások részére, amelyeknek gyors és rugalmas segítségre van szüksége az időlegesen 

jelentkező cash-flow-, illetve forgóeszköz ingadozásai miatti finanszírozási igényekre, hiszen a 

hitelegyszerűen,  ingó, illetve ingatlan biztosíték nyújtása nélkül igényelhető és szabadon 

felhasználható.  

A hitel feltöltése a futamidő alatt automatikusan, vagyis a számlára érkező jóváírásokból történik. 

Hitelkiváltásra és a NAV-val szemben fennálló tartozás teljesítésére nem igényelhető! 

 

Hitel összege (HUF) Futamidő 

500 000 Ft-tól  -  25 000 000 Ft-ig legfeljebb 12 hónap 

 

 

Kik vehetik igénybe?*
 

Az 1x1 Folyószámla Hitel Plusz termékünket igénybe veheti minden olyan Magyarországon 

bejegyzett, legalább 2 éve működő gazdálkozó szervezet,  

 amely ellen csőd-, felszámolási-, végrehajtási-, végelszámolási eljárás nincs folyamatban és az elmúlt 3 

évben nem indult, 

 amelynek nincs lejárt hitel- vagy köztartozása, 

 cégbírósági változás  nincs folyamatban. 

 

Mi szolgál fedezetül?*
 

 a cég árbevétele,  

 a vállalkozás 50%-os tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos(ok) készfizető kezessége, 

 GHG Zrt. 80%-os készfizető kezességvállalása, 

 számlaóvadék: óvadék alapítás valamennyi, a Bank által vezetett fizetési számlán fennálló mindenkori 

fizetésiszámla-követelésen. 

 

Egyéb, a hitel visszafizetését elősegítő eszközök: 

 a vállalkozás valamennyi bankszámlájára vonatkozó, felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás az 

MKB javára. 

 

Milyen dokumentumok benyújtása szükséges? 
* 

 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolvány 

 A hatályos, egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés, alapító okirat  

 készfizető kezes(ek) személyi okmányai, adókártya, fogyasztói kezes esetén készfizető kezesi 

tájékoztató készfizető kezes által aláírt  példánya 

 utolsó két lezárt pénzügyi év hitelesített éves beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő 

melléklet, és amennyiben ez előírás, könyvvizsgálói jelentés is) vagy EVA vagy SZJA bevallás 

 a benyújtott beszámoló alapjául szolgáló főkönyvi kivonat 

 a tárgyév első hónapjától a hitelkérelem benyújtását megelőző naptári negyedév utolsó napjáig szóló 

főkönyvi kivonat és az ennek alapján készített mérleg és eredménykimutatás 

 30 napnál nem régebbi köztartozásmentességről szóló NAV együttes igazolás  

 30 napnál nem régebbi eredeti „Bankinformáció és bankszámlaforgalom igazolás” a Bank által 

meghatározott adattartalommal, az összes számlavezető banktól 

 az ügyfél által kitöltött „Nyilatkozat a tulajdonosi struktúráról nagykockázat, illetve ügyfélcsoport 

megállapításához” nyomtatvány 

 
*A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumok teljes köréről érdeklődjön bankfiókjában személyes 

kisvállalati tanácsadójánál. 
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MKB 1x1 Ingatlanfedezetű Folyószámlahitel 
 

 

Kiknek ajánljuk? 

Azon vállalkozások részére, amelyek rendszeresen jelentkező likviditási gondokkal küzdenek, váratlan 

kiadásaik jelentkeztek, vagy forrásigényük átmenetileg megnőtt, hiszen a hitel egyszerűen, 

ingatlanfedezet nyújtása mellett igényelhető és szabadon felhasználható.  

A hitel feltöltése a futamidő alatt automatikusan, vagyis a számlára érkező jóváírásokból történik. 

 

Más banknál vagy az MKB-nál fennálló hitel kiváltására is  igényelhető!* 

 

Hitel összege (HUF) Futamidő 

2 000 000 Ft-tól  -  25 000 000 Ft-ig legfeljebb 12 hónap 

 

Kik vehetik igénybe?*
 

Az 1x1 Ingatlanfedezetű Folyószámlahitel termékünket igénybe veheti minden olyan 

Magyarországon bejegyzett, legalább 1 lezárt pénzügyi évvel rendelkező gazdálkozó szervezet,  

 amely ellen csőd-, felszámolási-, végrehajtási- (kivéve NAV (korábban APEH) által indított), illetve 

végelszámolási eljárás nem indult az elmúlt 2 évben (kivéve legfeljebb 2 alkalommal indult és 90 

naptári napon belül lezárult végrehajtás), nincs folyamatban, megindítási kérelem nincs előterjesztve 

 amelynek nincs lejárt hitel- vagy köztartozása, 

 cégbírósági változás nincs folyamatban. 

 

Mi szolgál fedezetül?*
 

 a hitelfelvevő cég vagy bármely magánszemély tulajdonában lévő ingatlan, mely per-, teher- és   

igénymentes, 

 magánszemély készfizető kezessége 

 számlaóvadék: óvadék alapítás valamennyi, a Bank által vezetett fizetési számlán fennálló mindenkori 

fizetésiszámla-követelésen. 

 

Egyéb, a hitel visszafizetését elősegítő eszközök: 

 a vállalkozás valamennyi bankszámlájára vonatkozó, felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás 

az MKB javára 

 közokiratba foglalt szerződés 

 kötelező bankszámlaforgalom 

 

Milyen dokumentumok benyújtása szükséges?
* 

 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolvány 

 A hatályos egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés, alapító okirat  

 készfizető kezes(ek) személyi okmányai, adókártya, fogyasztói kezes esetén készfizető kezesi 

tájékoztató készfizető kezes által aláírt  példánya 

 utolsó 1 (vagy minimum1) pénzügyi év hitelesített éves beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, 

kiegészítő melléklet, és amennyiben ez előírás, könyvvizsgálói jelentés is) vagy EVA vagy SZJA 

bevallás 

 a benyújtott beszámoló alapjául szolgáló főkönyvi kivonat 

 a tárgyév első hónapjától a hitelkérelem benyújtását megelőző naptári negyedév utolsó napjáig szóló 

főkönyvi kivonat és az ennek alapján készített mérleg és eredménykimutatás 

 30 napnál nem régebbi köztartozásmentességről szóló NAV igazolás  

 30 napnál nem régebbi eredeti „Bankinformáció és bankszámlaforgalom igazolás” a Bank által 

meghatározott adattartalommal, az összes számlavezető banktól 

 az ügyfél által kitöltött „Nyilatkozat a tulajdonosi struktúráról nagykockázat, illetve ügyfélcsoport 

megállapításához” nyomtatvány 

 a fedezetül felajánlott ingaltan 30 napnál nem régebbi eredeti teljes tulajdoni lapja, 90 napnál nem 

régebbi helyszínrajza/térképmásolata hiteles másolatban 

 osztatlan közös tulajdon esetén a megosztási megállapodás 

 bérbe adott ingatlan esetén a Bérleti Szerződés 
*A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumok teljes köréről érdeklődjön bankfiókjában személyes 

kisvállalati tanácsadójánál. 
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MKB 1x1 Ingatlanfedezetű garancia 
 

Kiknek ajánljuk? 

Azon Ügyfeleink részére, akik partnereik/megrendelőik kérésének eleget téve bankgarancia kiadását 

kérik Bankunktól.  

A Bank visszavonhatatlan kötelezettséget vállal, hogy meghatározott feltételek – bizonyos esemény 

beállta vagy elmaradása, illetve okmányok benyújtása – esetén az alapjogviszony vizsgálata nélkül a 

garancia lejáratán belül a garancia összeghatáráig benyújtott első fizetési felszólításra a jogosult részére 

teljesíteni fog. A garancia igénybevétele esetén a Bank által teljesített fizetést az Ügyfél köteles a Banknak 

megfizetni 

 

Garancia összege (HUF) Futamidő 

100 000 Ft - 125 000 000 Ft Minimum 1 hónap - maximum 12 hónap 

 

Kik vehetik igénybe?
* 

Az 1x1 Ingatlanfedezetű Bankgaranciát igénybe veheti, minden olyan Magyarországon bejegyzett 

gazdálkozó szervezet,  

 amely ellen csőd-, felszámolási-, végrehajtási- (kivéve NAV (korábban APEH) által indított), illetve 

végelszámolási eljárás nem indult az elmúlt 2 évben (kivéve legfeljebb 2 alkalommal indult és 90 

naptári napon belül lezárult végrehajtás), nincs folyamatban, megindítási kérelem nincs előterjesztve, 

 amelynek nincs lejárt hitel- vagy köztartozása, 

 cégbírósági változás nincs folyamatban. 

 

Mi szolgál fedezetül?
* 

 a hitelfelvevő cég vagy bármely magánszemély tulajdonában lévő ingatlan, amely per-, teher- és 

igénymentes 

 magánszemély készfizető kezessége 

 számlaóvadék: óvadék alapítás valamennyi, a Bank által vezetett fizetési számlán fennálló mindenkori 

fizetésiszámla-követelésen 

 

Egyéb, a hitel visszafizetését elősegítő eszközök: 

 a vállalkozás valamennyi bankszámlájára vonatkozó, felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás 

az MKB javára 

 Bankszámla terhelési jog– beszámítási jog érvényesítésével 

 közokiratba foglalt szerződés 

 

Milyen dokumentumok benyújtása szükséges?
*
 

 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolvány 

 A hatályos,  egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés, alapító okirat  

 utolsó 1 (vagy minimum 1) lezárt pénzügyi év hitelesített éves beszámolója (mérleg, 

eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, és amennyiben ez előírás , könyvvizsgálói jelentés is) vagy 

EVA vagy SZJA bevallás 

 a benyújtott beszámoló alapjául szolgáló főkönyvi kivonat 

 a tárgyév első hónapjától a hitelkérelem benyújtását megelőző naptári negyedév utolsó napjáig szóló 

főkönyvi kivonat és az ennek alapján készített mérleg és eredménykimutatás 

 30 napnál nem régebbi köztartozásmentességről szóló NAV együttes igazolás  

 30 napnál nem régebbi eredeti „Bankinformáció és bankszámlaforgalom igazolás” a Bank által 

meghatározott adattartalommal, az összes számlavezető banktól 

 az ügyfél által kitöltött „Nyilatkozat a tulajdonosi struktúráról nagykockázat, illetve ügyfélcsoport 

megállapításához” nyomtatvány 

 a fedezetül felajánlott ingatlan 30 napnál nem régebbi eredeti teljes tulajdoni lapja, 90 napnál nem 

régebbi helyszínrajza/térképmásolata hiteles másolatban 

 osztatlan közös tulajdon esetén a megosztási megállapodás 

 bérbe adott ingatlan esetén a Bérleti Szerződés 

 igénylő által ellenjegyzett Bankgarancia Nyilatkozat 

 készfizető kezes(ek) személyi okmányai, adókártya, fogyasztói kezes esetén készfizető kezesi 

tájékoztató készfizető kezes által aláírt  példánya 
* 

A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumok teljes köréről érdeklődjön bankfiókjában személyes 

kisvállalati tanácsadójánál. 
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MKB 1x1 Forgóeszközhitel 
 

Kiknek ajánljuk? 

Azon vállalkozásoknak, amelyeknek készlet- vagy anyagszükséglete a piac igényei miatt megnövekszik, 

s szükségük van olyan forgótőkére, hitelre, melyet a futamidő alatt a szükségleteiknek megfelelően 

használhatnak.  

A forintban nyújtandó hitel a futamidő alatt szabadon felhasználható, évente  legalább kétszer 

azonban „visszatöltendő”, de a további feltöltést a vállalkozásának finanszírozásához igazíthatja. Ezzel 

lehetősége van cége megrendeléseit betervezni, illetve egy előre nem látható kiadás finanszírozásához is 

segítséget ad. 

 

Hitel összege (HUF) Futamidő 

2 000 000 Ft-tól  -  50 000 000 Ft-ig minimum 1 év – maximum 3 év 

 

Kik vehetik igénybe?
* 

Az 1x1 Forgóeszköz hitelt igénybe veheti, minden olyan Magyarországon bejegyzett, legalább 1 éve 

működő gazdálkozó szervezet,  

 amely ellen csőd-, felszámolási-, végrehajtási- (kivéve NAV (korábban APEH) által indított), illetve 

végelszámolási eljárás nem indult az elmúlt 2 évben (kivéve legfeljebb 2 alkalommal indult és 90 

naptári napon belül lezárult végrehajtás), nincs folyamatban, megindítási kérelem nincs előterjesztve, 

 amelynek nincs lejárt hitel- vagy köztartozása, 

 cégbírósági változás nincs folyamatban. 

 

Mi szolgál fedezetül?
* 

 a hitelfelvevő cég vagy bármely magánszemély tulajdonában lévő ingatlan, amely per-, teher- és 

igénymentes (MKB jelzálog jog elfogadható, de a maximum adható hitel összeget a bejegyzett 

jelzálogjog összege befolyásolja), 

 magánszemély készfizető kezessége 

 számlaóvadék: óvadék alapítás valamennyi, a Bank által vezetett fizetési számlán fennálló mindenkori 

fizetésiszámla-követelésen. 

 

Egyéb, a hitel visszafizetését elősegítő eszközök: 

 a vállalkozás valamennyi bankszámlájára vonatkozó, felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás 

az MKB javára, 

 közokiratba foglalt szerződés. 

 

Milyen dokumentumok benyújtása szükséges?
* 

 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolvány 

 A hatályos, egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés, alapító okirat 

 utolsó 1 (vagy minimum 1) lezárt pénzügyi év hitelesített éves beszámolója (mérleg, 

eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, és amennyiben előírás akkor könyvvizsgálói jelentés) vagy 

EVA vagy SZJA bevallás 

 a benyújtott beszámoló alapjául szolgáló főkönyvi kivonat 

 a tárgyév első hónapjától a hitelkérelem benyújtását megelőző naptári negyedév utolsó napjáig szóló 

főkönyvi kivonat és az ennek alapján készített mérleg és eredménykimutatás 

 30 napnál nem régebbi köztartozásmentességről szóló NAV együttes igazolás  

 30 napnál nem régebbi eredeti „Bankinformáció és bankszámlaforgalom igazolás” a Bank által 

meghatározott adattartalommal, az összes számlavezető banktól 

 az ügyfél által kitöltött „Nyilatkozat a tulajdonosi struktúráról nagykockázat, illetve ügyfélcsoport 

megállapításához” nyomtatvány 

 a fedezetül felajánlott ingaltan 30 napnál nem régebbi eredeti teljes tulajdoni lapja, 90 napnál nem 

régebbi helyszínrajza/térképmásolata hiteles másolatban 

 Osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan egy része (tulajdoni hányad) esetén olyan dokumentum, 

amely igazolja, hogy a fedezetül felajánlott eszmei hányad az egész ingatlan mely részében testesül 

meg, bérbe adott ingatlan esetén a Bérleti Szerződés 

 készfizető kezes(ek) személyi okmányai, adókártya, fogyasztói kezes esetén készfizető kezesi 

tájékoztató készfizető kezes által aláírt  példánya 

*A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumok teljes köréről érdeklődjön bankfiókjában személyes 

kisvállalati tanácsadójánál. 
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MKB 1x1 Forgóeszközhitel Plusz 

 
Kiknek ajánljuk? 

Az 1x1 Forgóeszközhitel Plusz a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása mellett igénybe 

vehető, középlejáratú, nem rulírozó hitel a vállalkozások forgóeszköz vásárlásainak finanszírozására. Ki 

nem fizetett és  kifizetett számla finanszírozása is lehetséges. 

 

Hitelösszege (HUF) Futamidő 

3 000 000 Ft-tól  -  25 000 000 Ft-ig minimum 1 év – maximum 3 év 

 

Kik vehetik igénybe?*
 

Az 1x1 Forgóeszköz Hitel Pluszt igénybe veheti minden olyan Magyarországon bejegyzett, legalább 1 

éve működő gazdálkozó szervezet (10 M Ft feleltti igénylés, valamint egyéni vállalkozó esetén 2 év),  

 amely ellen csőd-, felszámolási-, végrehajtási-, végelszámolási eljárás nincs folyamatban és az elmúlt 3 

évben nem indult, 

 amelynek nincs lejárt hitel- vagy köztartozása, 

 cégbírósági változás nincs folyamatban. 

 

Mi szolgál fedezetül?*
 

 a vállalkozás 50%-os tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos(ok) készfizető kezessége 

 GHG Zrt. 80%-os készfizető kezességvállalása, 

 számlaóvadék: óvadék alapítás valamennyi, a Bank által vezetett fizetési számlán fennálló mindenkori 

fizetésiszámla-követelésen. 

 

Egyéb, a hitel visszafizetését elősegítő eszközök: 

 a vállalkozás valamennyi bankszámlájára vonatkozó, felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás 

az MKB javára, 

 Bankszámla terhelési jog– beszámítási jog érvényesítésével, 

 kötelező bankszámlaforgalom. 

 

Milyen dokumentumok benyújtása szükséges?
* 

 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolvány 

 A  hatályos, egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés, alapító okirat  

 készfizető kezes(ek) személyi okmányai, adókártya, fogyasztói kezes esetén készfizető kezesi 

tájékoztató készfizető kezes által aláírt  példánya 

 utolsó 1 (vagy minimum 1) lezárt pénzügyi év hitelesített éves beszámolója (mérleg, 

eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, és amennyiben előírás akkor könyvvizsgálói jelentés), egyéni 

vállalkozó esetén Személyi jövedelemadó vagy EVA bevallás az utolsó két lezárt, teljes üzleti évről 

vagy EVA vagy SZJA bevallás 

 a benyújtott beszámoló alapjául szolgáló főkönyvi kivonat 

 a tárgyév első hónapjától a hitelkérelem benyújtását megelőző naptári negyedév utolsó napjáig szóló 

főkönyvi kivonat és az ennek alapján készített mérleg és eredménykimutatás 

 30 napnál nem régebbi köztartozásmentességről szóló NAV együttes igazolás  

 30 napnál nem régebbi eredeti „Bankinformáció és bankszámlaforgalom igazolás” a Bank által 

meghatározott adattartalommal, az összes számlavezető banktól 

 az ügyfél által kitöltött „Nyilatkozat a tulajdonosi struktúráról nagykockázat, illetve ügyfélcsoport 

megállapításához” nyomtatvány 

 Garantiqa Zrt. készfizető kezesség igényléséhez szükséges dokumentumok 

 

*A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumok teljes köréről érdeklődjön bankfiókjában személyes 

kisvállalati tanácsadójánál. 
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MKB 1x1 Beruházási hitel 
 

 

Kiknek ajánljuk? 

Azon vállalkozásoknak, amelyeik szeretnének cégük számára ingatlant, vagy a cég működéséhez szükséges 

új gépet, berendezést vásárolni, illetve a vállalkozás székhelyét, telephelyét szeretné felújítani, 

korszerűsíteni. 

A hitel visszafizetését nem kell rögtön megkezdeniük, lehetőségük van futamidőtől függő türelmi idő 

választására.  

 

Futamidő ingatlanvásárlás esetén:  

Hitelösszeg  Futamidő 

2 000 000 Ft-tól  -  125 000 000 Ft-ig minimum 1 év – maximum 15 év 

 

Új gép, berendezés esetén: 

Hitelösszeg Futamidő 

3.000.000 – 4.999.999 forint maximum 3 év 

5.000.000 – 14.999.999 forint maximum 5 év 

15.000.000 – 125.000.000 forint maximum 7 év 

 

Felújítás, korszerűsítés esetén: 

Hitelösszeg Futamidő 

2.000.000 – 4.999.999 forint maximum 3 év 

5.000.000 – 14.999.999 forint maximum 7 év 

15.000.000 – 50.000.000 forint maximum 10 év 

 

Kik vehetik igénybe?
* 

Az 1x1 Beruházási hitelt igénybe veheti minden olyan Magyarországon bejegyzett, legalább 1 éve 

működő gazdálkozó szervezet,  

 amely ellen csőd-, felszámolási-, végrehajtási- (kivéve NAV (korábban APEH) által indított), illetve 

végelszámolási eljárás nem indult az elmúlt 2 évben (kivéve legfeljebb 2 alkalommal indult és 90 

naptári napon belül lezárult végrehajtás), nincs folyamatban, megindítási kérelem nincs előterjesztve, 

 amelynek nincs lejárt hitel- vagy köztartozása, 

 cégbírósági változás nincs folyamatban. 

 

Mi szolgál fedezetül?
* 

 a megvásárolni szándékozó ingatlan, illetve kiegészítő biztosítékként a cég vagy bármely 

magánszemély tulajdonában lévő ingatlan, amely tehermentes. Gép, vagy berendezés finanszírozása 

esetén a  megvásárolt gép, berendezés nem kerül fedezetként bevonásra, 

 magánszemély készfizető kezessége, 

 számlaóvadék: óvadék alapítás valamennyi, a Bank által vezetett fizetési számlán fennálló mindenkori 

fizetésiszámla-követelésen. 

 

Egyéb, a hitel visszafizetését elősegítő eszközök: 

 a vállalkozás valamennyi bankszámlájára vonatkozó, felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás 

az MKB javára, 

 kötelező bankszámlaforgalom. 

 

Milyen dokumentumok benyújtása szükséges? 
* 

 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolvány 

 utolsó 1 (vagy minimum 1) lezárt pénzügyi év hitelesített éves beszámolója (mérleg, 

eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, és amennyiben ez előírás, könyvvizsgálói jelentés is) vagy 

EVA vagy SZJA bevallás 

 a benyújtott beszámoló alapjául szolgáló főkönyvi kivonat 
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 a tárgyév első hónapjától a hitelkérelem benyújtását megelőző naptári negyedév utolsó napjáig szóló 

főkönyvi kivonat és az ennek alapján készített mérleg és eredménykimutatás 

 30 napnál nem régebbi köztartozásmentességről szóló NAV együttes igazolás  

 30 napnál nem régebbi eredeti „Bankinformáció és bankszámlaforgalom igazolás” a Bank által 

meghatározott adattartalommal, az összes számlavezető banktól 

 az ügyfél által kitöltött „Nyilatkozat a tulajdonosi struktúráról nagykockázat, illetve ügyfélcsoport 

megállapításához” nyomtatvány 

 adásvételi szerződés vagy előszerződés 

 a fedezetül felajánlott ingaltan 30 napnál nem régebbi eredeti teljes tulajdoni lapja, 90 napnál nem 

régebbi helyszínrajza/térképmásolata hiteles másolatban 

 Osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan egy része (tulajdoni hányad) esetén olyan dokumentum,  

amely igazolja, hogy a fedezetül felajánlott eszmei hányad az egész ingatlan mely részében testesül 

meg, bérbe adott ingatlan esetén a Bérleti Szerződés 

 készfizető kezes(ek) személyi okmányai, adókártya, fogyasztói kezes esetén készfizető kezesi 

tájékoztató készfizető kezes által aláírt  példánya 

  Ingatlan felújítás, korszerűsítés hitelcél esetén a felújítás, korszerűsítés költségvetése 

 

*A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumok teljes köréről érdeklődjön bankfiókjában személyes 

kisvállalati tanácsadójánál. 

 

 

MKB 1x1 Beruházási hitel Plusz 
 

Kiknek ajánljuk? 

Az 1x1 Beruházási hitel Plusz a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállása mellett igénybe 

vehető, közép- és hosszú lejáratú, nem rulírozó hitellehetőség a vállalkozások gép- és berendezés-

vásárlásainak finanszírozására. 

A hitel visszafizetését nem kell rögtön megkezdeniük, lehetőségük van futamidőtől függő türelmi idő 

választására.  

 

Futamidő :  

Hitelösszeg Futamidő 

3.000.000 – 4.999.999 forint maximum 3 év 

5.000.000 – 14.999.999 forint maximum 5 év 

15.000.000 – 25.000.000 forint maximum 7 év 

 

Kik vehetik igénybe?
* 

Az 1x1 Beruházási hitel Pluszt igénybe veheti minden olyan Magyarországon bejegyzett, legalább 1 

éve működő gazdálkozó szervezet,  

 amely ellen csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 

jogszabályban meghatározott eljárás nem folyik 

 amelynek nincs lejárt hitel- vagy köztartozása 

 cégbírósági változás nincs folyamatban 

 

Mi szolgál fedezetül?
* 

 GHG Zrt. 80%-os készfizető kezességvállalása, 

 a vállalkozás 50%-os tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos(ok) készfizető kezessége 

 Ingó jelzálogjog a hitellel érintett ingóságon, 

 számlaóvadék: óvadék alapítás valamennyi, a Bank által vezetett fizetési számlán fennálló mindenkori 

fizetésiszámla-követelésen. 

 

Egyéb, a hitel visszafizetését elősegítő eszközök: 

 a vállalkozás valamennyi bankszámlájára vonatkozó, felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás 

az MKB javára, 

 Bankszámla terhelési jog– beszámítási jog érvényesítésével, 

 kötelező bankszámlaforgalom, 

 közokiratba foglalt szerződés. 
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Milyen dokumentumok benyújtása szükséges? 
* 

 Igénylési lap 1x1 Beruházási hitel Plusz hitelhez (eredetiben) 

 NAV által kiállított 30 napnál nem régebbi dátumú nemleges együttes adóigazolás eredeti példánya, 

amely tanúsítja, hogy a Vállalkozásnak nincs lejárt adótartozása, és az adózó kérelmére tartalmazza 

továbbá a társasági adóbevallás vagy EVA bevallás meghatározott adatait (eredetiben vagy hitelesített 

elektronikusan lekért) 

 A hitelkérelmet és nyilatkozatot aláíró személy(ek) személyazonosító okmányai (személyi-, lakcím- és 

adóigazolvány) és aláírási címpéldánya(i) vagy aláírásminta(i) 

 Magánszemély készfizető kezes(ek) személyazonosító okmányai (személyi, lakcím és adóigazolvány), 

fogyasztói kezes esetén készfizető kezesi tájékoztató készfizető kezes által aláírt  példánya 

 A legutolsó egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés, alapító okirat  

(- és azok módosítása, ha nem került egységes szerkezetbe foglalásra az alapszerződéssel ill.  

- taggyűlési határozat, amennyiben ezen dokumentumok azt a hitelfelvételhez előírják,  

         - Rt. esetén részvénykönyv, amennyiben a kezes személye ez alapján állapítható meg) 

 30 napnál nem régebbi IM-Online cégkivonat  

 Az utolsó lezárt év, 10 M Ft hitelösszeg felett az utolsó két lezárt év számviteli törvény szerinti 

beszámolója (mérleg, eredmény-kimutatás vagy eredménylevezetés, kiegészítő melléklet, ill. 

amennyiben előírás a könyvvizsgáló jelentés) vagy EVA bevallás, egyéni cég esetén az utolsó lezárt 

évre, 10 M Ft hitelösszeg felett az utolsó két lezárt évre vonatkozó szabályozás ill. azon belül a cég 

döntése szerint személyi jövedelemadó vagy EVA bevallás vagy beszámoló 

 A beszámolót alátámasztó cégszerűen aláírt főkönyvi kivonat (kivéve jogi személyiséggel nem 

rendelkező, bevételi nyilvántartást vezető EVA-s vállalkozások) 

 Tárgynegyedév cégszerűen aláírt főkönyvi kivonata (kivéve jogi személyiséggel nem rendelkező, 

bevételi nyilvántartást vezető EVA-s vállalkozások) 

De ettől eltérően - ha a hiteligénylő rendelkezésére áll - a negyedévesnél frissebb főkönyvi kivonat is 

bemutatható. Nem kötelező, de amennyiben benyújtásra kerül, úgy a hitelbírálathoz kapcsolódó 

dokumentummá válik, és az egyes feltételek az alapján kerülnek vizsgálatra. Ebben az esetben az 

előzetes beszámolót továbbra is lezárt negyedévekre kérjük benyújtani. 

 Egyéni Vállalkozói igazolvány (ennek hiányában a 2009. évi CXV. Törvény 9. §-ban meghatározott 

igazolás) vagy egyéb a működésre feljogosító igazolvány  

 Az Egyéni Vállalkozó személyazonosító okirata(i), adókártyája 

 Személyi jövedelemadó vagy EVA bevallás az utolsó két lezárt, teljes üzleti évről  

  fizetési számlakivonat (30 napnál nem régebbi, legutóbbi teljes hónapra vonatkozó), ha nem az MKB a 

számlavezető Bank  

 Kapcsolt Vállalkozás cégkivonata, társasági szerződése (amennyiben a magánszemély kezes a kapcsolt 

vállalkozás tulajdonosai közül kerül ki) 

 Az engedélyköteles, illetve a bejelentés-köteles tevékenységek esetében az érvényes engedélyek és a 

bejelentést támasztó igazolások bemutatása, másolata 

 Nyilatkozat tulajdonosi struktúráról (ügyfélcsoport, illetve nagykockázat megállapításához) – 

formanyomtatvány 

 0-10 MFt összegű hiteligénylés esetén minimum az igényelt hitel háromszoros, 10-25 MFt közötti 

igénylés esetén ötszörös összegére vonatkozó előző 12 havi számlaforgalom igazolás (ha nem az MKB 

a számlavezető Bank) 

 A megvásárolandó gépre, berendezésre vonatkozó 

 adásvételi szerződés, illetve előszerződés, vagy 

 árajánlat, vagy 

 az ügyfél által cégszerűen aláírt nyilatkozat, mely tartalmazza a gép/berendezés pontos 

megnevezését, azonosító számát, vételárát. 

 
*A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumok teljes köréről érdeklődjön bankfiókjában személyes 

kisvállalati tanácsadójánál. 
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MKB 1x1 Szabad felhasználású Jelzáloghitel 
 

Kiknek ajánljuk? 

Azon cégeknek, amelyeknek vállalkozásuk működéséhez nagyobb összegű kiadást kell finanszírozniuk, 

illetve amennyiben szeretnék a más banknál fennálló hitelüket kiváltani. A hitel forint alapú.  

 

A hitel visszafizetését nem kell rögtön megkezdeniük, lehetőségük van futamidőtől függő türelmi idő 

választására.  

 

Hitelösszeg (HUF) Futamidő 

2 000 000 Ft-tól  -  125 000 000 Ft-ig minimum 1 év – maximum 15 év 

 

Kik vehetik igénybe?
* 

Az 1x1 Szabad felhasználású Jelzáloghitelt igénybe veheti minden olyan Magyarországon bejegyzett, 

legalább 1 éve működő gazdálkozó szervezet,  

 amely ellen csőd-, felszámolási-, végrehajtási- (kivéve NAV (korábban APEH) által indított), illetve 

végelszámolási eljárás nem indult az elmúlt 2 évben (kivéve legfeljebb 2 alkalommal indult és 90 

naptári napon belül lezárult végrehajtás), nincs folyamatban, megindítási kérelem nincs előterjesztve, 

 amelynek nincs lejárt hitel- vagy köztartozása, 

 cégbírósági változás nincs folyamatban. 

 

Mi szolgál fedezetül?
* 

 a hitelfelvevő cég vagy bármely magánszemély tulajdonában lévő ingatlan, amely per-, teher- és 

igénymentes,  

 magánszemély készfizető kezessége, 

 számlaóvadék: óvadék alapítás valamennyi, a Bank által vezetett fizetési számlán fennálló mindenkori  

fizetésiszámla-követelésen. 

 

Egyéb, a hitel visszafizetését elősegítő eszközök: 

 a vállalkozás valamennyi bankszámlájára vonatkozó, felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás 

az MKB javára, 

 közokiratba foglalt szerződés. 

 

 

Milyen dokumentumok benyújtása szükséges?
*
 

 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolvány 

 utolsó 1 (vagy minimum 1) lezárt pénzügyi év hitelesített éves beszámolója (mérleg, 

eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, és amennyiben ez előírás , könyvvizsgálói jelentés is) vagy 

EVA vagy SZJA bevallás 

 a benyújtott beszámoló alapjául szolgáló főkönyvi kivonat 

 a tárgyév első hónapjától a hitelkérelem benyújtását megelőző naptári negyedév utolsó napjáig szóló 

főkönyvi kivonat és az ennek alapján készített mérleg és eredménykimutatás 

 30 napnál nem régebbi köztartozásmentességről szóló NAV együttes igazolás  

 30 napnál nem régebbi eredeti „Bankinformáció és bankszámlaforgalom igazolás” a Bank által 

meghatározott adattartalommal, az összes számlavezető banktól 

 az ügyfél által kitöltött „Nyilatkozat a tulajdonosi struktúráról nagykockázat, illetve ügyfélcsoport 

megállapításához” nyomtatvány 

 a fedezetül felajánlott ingatlan 30 napnál nem régebbi eredeti teljes tulajdoni lapja, 90 napnál nem 

régebbi helyszínrajza/térképmásolata hiteles másolatban 

 Osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan egy része (tulajdoni hányad) esetén olyan dokumentum  

amely igazolja, hogy a fedezetül felajánlott eszmei hányad az egész ingatlan mely részében testesül 

meg, bérbe adott ingatlan esetén a Bérleti Szerződés 

 készfizető kezes(ek) személyi okmányai, adókártya, fogyasztói kezes esetén készfizető kezesi 

tájékoztató készfizető kezes által aláírt  példánya 

 hitelkiváltás esetén a teljeskörűen kitöltött követeléskimutatás formanyomtatvány 

 
*A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumok teljes köréről érdeklődjön bankfiókjában személyes kisvállalati 

tanácsadójánál. 
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MKB 1x1 Betétkamatláb bázisú hitel 
 

 

Kiknek ajánljuk? 

Azon vállalkozásoknak, amelyek üzleti tevékenységük keretében szeretnének szabad felhasználásra akár 

250 millió Ft összegű hitellehetőséghez jutni betétfedezet nyújtása mellett. 

A hitel folyósítása történhet egy összegben, mely esetben a hitel visszafizetésére választhat egyösszegű, 

futamidő végi, vagy annuitásos vagy lineáris törlesztés között.  

 

Választhatja rulírozó hitelkonstrukciónkat is, mely alapján az igénybevett hitel visszafizetése a végső 

lejárat napján egyösszegben válik esedékessé. A futamidő alatt előtörlesztést teljesíthet, mely összeg a 

futamidő alatt bármikor újra igénybe vehető. 

  

Hitelösszege (HUF) Futamidő 

500 000 Ft-tól  -  125 000 000 Ft-ig* minimum 1 hónap – maximum 5 év 

 

 

Kik vehetik igénybe?
* 

Az 1x1 Betétkamatláb bázisú hitelt igénybe veheti, minden olyan Magyarországon bejegyzett 

gazdálkozó szervezet,  

 A vállalkozás ellen csőd-, felszámolási-, végrehajtási- (kivéve NAV (korábban APEH) által indított), 

illetve végelszámolási eljárás nem indult az elmúlt 3 évben, nincs folyamatban, megindítási kérelem 

nincs előterjesztve 

 amelynek nincs lejárt hitel- vagy köztartozása  

 cégbírósági változás nincs folyamatban 

 

 

Mi szolgál fedezetül?
* 

 a hitelfelvevő cég által az MKB Banknál elhelyezett és óvadékba adott  betét** 

 számlaóvadék: óvadék alapítás valamennyi, a Bank által vezetett fizetési számlán fennálló mindenkori 

fizetésiszámla-követelésen. 

 

Milyen dokumentumok benyújtása szükséges?
* 

 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolvány 

 utolsó 1 (vagy minimum 1) lezárt pénzügyi év hitelesített éves beszámolója (mérleg, 

eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, és amennyiben ez előírás, könyvvizsgálói jelentés is) vagy 

EVA vagy SZJA bevallás 

 a benyújtott beszámoló alapjául szolgáló főkönyvi kivonat 

 a tárgyév első hónapjától a hitelkérelem benyújtását megelőző naptári negyedév utolsó napjáig szóló 

főkönyvi kivonat és az ennek alapján készített mérleg és eredménykimutatás 

 30 napnál nem régebbi köztartozásmentességről szóló NAV igazolás  

 30 napnál nem régebbi eredeti „Bankinformáció és bankszámlaforgalom igazolás” a Bank által 

meghatározott adattartalommal, az összes számlavezető banktól 

 az ügyfél által kitöltött „Nyilatkozat a tulajdonosi struktúráról nagykockázat, illetve ügyfélcsoport 

megállapításához” nyomtatvány 
 
*
A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumok teljes köréről érdeklődjön bankfiókjában személyes 

kisvállalati tanácsadójánál. 

**  A betétre vonatkozó részletes feltételeket az MKB Bnak Zrt-nek a bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a 

kapcsoldóó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzata, valamint a Kondíciós Listák tartalmazzák. 
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MKB 1x1 Betétfedezetű garancia      
 

Kiknek ajánljuk? 

Azon Ügyfeleink részére, amelyek partnereik/megrendelőik kérésének eleget téve bankgarancia kiadását 

kérik Bankunktól.  

A Bank visszavonhatatlan kötelezettséget vállal, hogy meghatározott feltételek – bizonyos esemény 

beállta vagy elmaradása, illetve okmányok benyújtása – esetén az alapjogviszony vizsgálata nélkül a 

garancia lejáratán belül a garancia összeghatáráig benyújtott első fizetési felszólításra a jogosult részére 

teljesíteni fog. A garancia igénybevétele esetén a Bank által teljesített fizetést az Ügyfél köteles a Banknak 

megfizetni. 

 

Garancia összege (HUF, EUR, CHF, USD, GBP) Futamidő 

100 000 Ft - 125 000 000 Ft
*
 Minimum 1 hónap - maximum 10 év 

 

 

Kik vehetik igénybe?
** 

Az 1x1 Betétfedezetű Bankgaranciát igénybe veheti, minden olyan Magyarországon bejegyzett 

gazdálkozó szervezet,  

 A vállalkozás ellen csőd-, felszámolási-, végrehajtási- (kivéve NAV (korábban APEH) által indított), 

illetve végelszámolási eljárás nem indult az elmúlt 3 évben, nincs folyamatban, megindítási kérelem 

nincs előterjesztve, 

 amelynek nincs lejárt hitel- vagy köztartozása, 

 cégbírósági változás nincs folyamatban. 

 

Mi szolgál fedezetül?
** 

 a garanciát igénylő cég által elhelyezett,  lekötött és zárolt betét***, amelyet a Bank számára óvadékba 

ad 

 számlaóvadék: óvadék alapítás valamennyi, a Bank által vezetett fizetési számlán fennálló mindenkori 

fizetésiszámla-követelésen 

 

Milyen dokumentumok benyújtása szükséges?
** 

 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolvány 

 utolsó 1 (vagy minimum 1) lezárt pénzügyi év hitelesített éves beszámolója (mérleg, 

eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, és amennyiben ez előírás, könyvvizsgálói jelentés is) vagy 

EVA vagy SZJA bevallás 

 a benyújtott beszámoló alapjául szolgáló főkönyvi kivonat 

 a tárgyév első hónapjától a hitelkérelem benyújtását megelőző naptári negyedév utolsó napjáig szóló 

főkönyvi kivonat és az ennek alapján készített mérleg és eredménykimutatás 

 30 napnál nem régebbi köztartozásmentességről szóló NAV igazolás  

 30 napnál nem régebbi eredeti „Bankinformáció és bankszámlaforgalom igazolás” a Bank által 

meghatározott adattartalommal, az összes számlavezető banktól 

 az ügyfél által kitöltött „Nyilatkozat a tulajdonosi struktúráról nagykockázat, illetve ügyfélcsoport 

megállapításához” nyomtatvány 

 igénylő által ellenjegyzett Bankgarancia Nyilatkozat 

 

 

 

 

 

 
** 

A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumok teljes köréről érdeklődjön bankfiókjában személyes 

kisvállalati tanácsadójánál 

*** A betétre vonatkozó részletes feltételeket az MKB Bnak Zrt-nek a bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a 

kapcsoolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzata, valamint a Kondíciós Listák tartalmazzák 
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MKB 1*1 Lombardhitel 

 

   
  Kiknek ajánljuk? 

 

Azon vállalkozásoknak, amelyek üzleti tevékenységük keretében szeretnének szabad felhasználásra akár 

250 millió Ft összegű hitellehetőséghez jutni értékpapír fedezet nyújtása mellett. 

A hitel folyósítása történhet egy összegben, mely esetben a hitel visszafizetésére választhat egyösszegű, 

futamidő végi, vagy annuitásos vagy lineáris törlesztés között.  

 

Választhatja rulírozó hitelkonstrukciónkat is, mely alapján az igénybevett hitel visszafizetése a végső 

lejárat napján egyösszegben válik esedékessé. A futamidő alatt előtörlesztést teljesíthet, mely összeg a 

futamidő alatt bármikor újra igénybe vehető. 

  

Hitelösszege (HUF) Futamidő 

1 000 000 Ft-tól  -  250 000 000 Ft-ig* minimum 1 hónap – maximum 5 év 
*
amennyiben az óvadékot magánszemély adja, a hitelfelvevő cég által elhelyezett óvadék esetén maximum 

125 000 000 Ft 

 

Kik vehetik igénybe?
* 

Az 1x1 Lombardhitelt igénybe veheti, minden olyan Magyarországon bejegyzett gazdálkozó 

szervezet,  

 A vállalkozás ellen csőd-, felszámolási-, végrehajtási- (kivéve NAV (korábban APEH) által indított), 

illetve végelszámolási eljárás nem indult az elmúlt 3 évben, nincs folyamatban, megindítási kérelem 

nincs előterjesztve, 

 amelynek nincs lejárt hitel- vagy köztartozása , 

 cégbírósági változás nincs folyamatban. 

 

Mi szolgál fedezetül?
* 

 a hitelfelvevő cég vagy bármely magánszemély által az MKB Banknál elhelyezett értékpapír
1
 

 számlaóvadék: óvadék alapítás valamennyi, a Bank által vezetett fizetési számlán fennálló mindenkori 

fizetésiszámla-követelésen 

 

 

Milyen dokumentumok benyújtása szükséges?
* 

 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolvány 

 utolsó 1 (vagy minimum 1) lezárt pénzügyi év hitelesített éves beszámolója (mérleg, 

eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, és amennyiben ez előírás, könyvvizsgálói jelentés is) vagy 

EVA vagy SZJA bevallás 

 a benyújtott beszámoló alapjául szolgáló főkönyvi kivonat 

 a tárgyév első hónapjától a hitelkérelem benyújtását megelőző naptári negyedév utolsó napjáig szóló 

főkönyvi kivonat és az ennek alapján készített mérleg és eredménykimutatás 

 30 napnál nem régebbi köztartozásmentességről szóló NAV igazolás  

 30 napnál nem régebbi eredeti „Bankinformáció és bankszámlaforgalom igazolás” a Bank által 

meghatározott adattartalommal, az összes számlavezető banktól 

 az ügyfél által kitöltött „Nyilatkozat a tulajdonosi struktúráról nagykockázat, illetve ügyfélcsoport 

megállapításához” nyomtatvány 
 

 

 

 
1 
A hitel biztosítékaként csak a Bank mindenkor érvényes Értékpapír listáján szereplő értékpapír fogadható be. 

*
A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumok teljes köréről érdeklődjön bankfiókjában személyes 

kisvállalati tanácsadójánál. 
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MKB 1x1 Stabilitás hitel 
 

 

 

Kiknek ajánljuk? 

  

Azon ügyfeleink részére ajánljuk, amelyek fennálló folyószámlahitel tartozásukat nem tudják azonnal, egy 

összegben visszafizetni, hiszen az 1*1 Stabilitás hitel lehetőséget biztosít a lejáró folyószámlahitel teljes 

összegű kiváltására. A visszafizetést negyedéves, azonos összegű részletekben kell teljesíteni.  

 

Milyen hitelek kiváltására lehet igénybe venni? 

 Széchenyi kártya folyószámlahitel 

 1*1 Folyószámlahitel Plusz 

 

  

Hitel összege (HUF) Futamidő 

Max. 25 000 000 Ft
* 

minimum 2 év – maximum 5 év 
*
 
az ügylet eredeti összege, de nem több mint a szerződéskötéskor fennálló tartozás (100 000 Ft-ra kerekített összegben) 

 
Kik vehetik igénybe?

** 

Az 1x1 Stabilitás hitelt igénybe veheti, minden olyan Magyarországon bejegyzett gazdálkozó 

szervezet,  

 amely ellen csőd-, felszámolási-, végrehajtási-, végelszámolási eljárás nincs folyamatban,  

 amelynek nincs lejárt hitel- vagy köztartozása, 

 cégbírósági változás nincs folyamatban, 

 nincs a jogszabály szerint meghatározott nehéz helyzetben. 

 

Mi szolgál fedezetül?
** 

 a cég árbevétele,  

 a vállalkozás 50%-os tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos(ok) készfizető kezessége, 

 a Garantiqa Zrt. készfizető kezességvállalása 

 számlaóvadék: óvadék alapítás valamennyi, a Bank által vezetett fizetési számlán fennálló mindenkori 

fizetésiszámla-követelésen 

 

Egyéb, a hitel visszafizetését elősegítő eszközök: 

 a vállalkozás valamennyi bankszámlájára vonatkozó, felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás 

az MKB javára, 

 Bankszámla terhelési jog– beszámítási jog érvényesítésével. 

 

Milyen dokumentumok benyújtása szükséges?
** 

 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolvány 

 készfizető kezes(ek) személyi okmányai, adókártya, fogyasztói kezes esetén készfizető kezesi 

tájékoztató készfizető kezes által aláírt  példánya 

 utolsó két lezárt pénzügyi év hitelesített éves beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő 

melléklet, és amennyiben ez előírás, könyvvizsgálói jelentés is) vagy EVA vagy SZJA bevallás 

 a benyújtott beszámoló alapjául szolgáló főkönyvi kivonat 

 a tárgyév első hónapjától a hitelkérelem benyújtását megelőző naptári negyedév utolsó napjáig szóló 

főkönyvi kivonat  

 30 napnál nem régebbi köztartozásmentességről szóló NAV igazolás  

 az ügyfél által kitöltött „Nyilatkozat a tulajdonosi struktúráról nagykockázat, illetve ügyfélcsoport 

megállapításához” nyomtatvány 
 

 
**

A részletes feltételekről és a benyújtandó dokumentumok teljes köréről érdeklődjön bankfiókjában személyes 

kisvállalati tanácsadójánál. 
 

 

 

Az alkalmazott kondíciók aktuális mértékét a V4 Kisvállalati hitelek, illetve a V7 Vállalati általános és 

speciális rendelkezések kondíciós listák tartalmazzák. 


