
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JELENTKEZÉSI ADATLAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jelen adatlap kitöltésének célja, hogy a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. munkatársai a legfontosabb 
információk alapján tudják javasolni a továbblépés lehetőségét és felkészülni egy esetleges személyes 

találkozóra. 
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1. A vállalkozás legfontosabb adatai 
 

Vállalkozás teljes neve:  

Adószám:  

Cégbírósági bejegyzés száma:  

Alapítás időpontja  

A vállalkozás székhelye:  

A vállalkozás postacíme:  

A vállalkozás további telephelyei: 

A forrásfelhasználás régiója:  

A vállalkozás hivatalos képviselője:   

Név:   

Beosztás:  

Telefon:  

E-mail:  

Kapcsolattartó személy adatai 

Név:   

Beosztás:   

Telefon:   

E-mail:  

 
Gazdasági adatok 

E Ft-ban 

 tárgyév-3 tárgyév-2 tárgyév-1  tárgyév 

Értékesítés nettó árbevétele      

Export értékesítés árbevétele     

Egyéb bevételek     

Üzemi tevékenység eredménye     

Rendkívüli bevételek     

Mérleg szerinti eredmény     

Befektetett eszközök     

Tárgyi eszköz érték     

Értékcsökkenési leírás     

Forgóeszközök     

Összes eszköz     

Saját tőke     

        Jegyzett tőke     

        Tőketartalék     

        Eredménytartalék     

Hátrasorolt kötelezettségek     

Hosszú (éven túli) lejáratú kötelezettségek     

Rövid (éven belüli) lejáratú kötelezettségek     

Passzív időbeli elhatárolások     

Átlagos állományi létszám (fő)     

Jelenlegi általános statisztikai állományi létszám 
(fő) 
(az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi 
nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani 
átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve) 
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2. Tulajdonviszonyok 
 

A vállalkozás tulajdonosai 

Tulajdonos 
Tulajdoni hányad 

(%) 
Származási ország 

   

   

   

   

 
 

A vállalkozás kapcsolt és partner vállalkozásainak struktúrája 

(Kérjük felsorolni mindazon vállalkozások adatait, melyek a pályázó tulajdonosai, illetve amelyekben 
a pályázó tulajdoni részesedéssel rendelkezik a legutolsó éves beszámolójuk alapján.) 
 

Megnevezés 
Származási 

ország 
Adószám 

Tulajdoni 
hányad 

(%) 

Éves nettó 
árbevétel, vagy 
összes bevétel 

(E Ft) 

Mérleg- 
főösszeg 

(E Ft) 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 

       

       

 
 
3. Tevékenység 
 

Fő tevékenységi köre (TEÁOR száma) a társasági szerződés alapján 

Tevékenység megnevezése TEÁOR szám 
Árbevételben betöltött 

arány (%) 

   

   

   

 
 
4. A vállalkozás tevékenységének rövid ismertetése 
 
4.1. Vállalkozás tevékenységének és legfontosabb termékeinek bemutatása 
 
A vállalkozás kifejezetten inkubációs tevékenység végzésére alakult, valódi üzleti tevékenységet még 
nem végzett.  
 
4.2. Legnagyobb vevők bemutatása 
 

Vevői struktúra (vevők száma tárgyév-2-ben és tárgyév-1-ben) 

Vevők megnevezése 
Üzleti kapcsolat 

kezdete 

Részesedés az 
árbevétel 
%-ában 

Értékesítés fő 
termékcsoportja 

Átlagos 
statisztikai 

létszám 
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(tárgyév-1 
fő) 

     

     

     

 
4.3. Szállítói kapcsolatok bemutatása 
 

Szállítókkal való kapcsolat (szállítók száma tárgyév-2-ben és tárgyév-1-ben) 

Legfontosabb szállítók megnevezése 
(név, cím, kapcsolattartó neve, 

telefonszáma) 

Üzleti 
kapcsolat 
kezdete 

(év) 

Fizetési 
határidők 

(nap) 

Fizetési határidő 
betartásának 

jellemzői 

Részesedése a 
szállító 

állományból 
(%) 

     

     

     

 
4.4. Kötelezettségek aktuális állapotának bemutatása (hitel, lízing, tagi kölcsön, garanciális 

kötelezettség vállalások stb.) 
Kötelezettségek 

 
Felvétel 

időpontja 
Lejárata 

Jelenlegi 
állománya 

(E Ft) 

Kamata 
(%) 

Fedezet 

Rövid lejáratú hitel      

  Ebből forgóeszközhitel      

             Beruházási hitel      

Hosszú lejáratú hitel      

  Ebből forgóeszközhitel      

            Beruházási hitel      

 
4.5. Szállítói és vevői állomány korosításának bemutatása (aktuális állapot) 
 

Követelés állomány 
Adatok E Ft-ban 

Megnevezés tárgyév-2 tárgyév-1 tárgyév aktuális 

Összes követelés  15 000  

Ebből vevői követelés  0  

Ebből behajthatatlan követelés  0  

Követelés kapcsolt vállalkozással 
szemben 

   

Behajtási idő (átlagos nap):    

Lejárt állomány (fordulónapi):    

 
A követelés teljes egészében elszámolásra kiadott előleg. 
 
4.6. Versenytársak 

Versenytársak 

Fontosabb versenytársak megnevezése Piaci részesedés 
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5. A tőkebefektetés várható felhasználási célja 
 
5.1. A megvalósítás helyszínének rövid bemutatása (tulajdonos(ok), helyrajzi szám, nagyság, 

infrastruktúrával való ellátottság stb.), a fejlesztési cél leírása (max. 1500 karakter) 
 

 
 
 
 
 
 

 
5.2. A tőkebefektetés felhasználásának bemutatása tevékenység szerint (infrastruktúra, eszköz, 

humán, stb.) 
 

Tevékenység 
Összeg 
(E Ft) 

  

  

  

Összesen  

 
5.3. A tőkebefektetés felhasználásának bemutatása források szerint 

Eszköz/költség 
megnevezése 

Vissza nem 
térítendő 

támogatás 
Önerő SZTA  

 
Magánbefektető 

Összesen 

E Ft % E Ft % E Ft % E Ft % E Ft % 
           

           

Összesen           

 
5.4. A tőkebefektetés hatása az alkalmazotti létszámra, árbevételre és üzemi eredményre éves 
bontásban a tervezett tőkebefektetés idejére (max. 1000 karakter) 
 

 
 
 

 
5.5. Egyéb hatások bemutatása (max. 1000 karakter) 
 

 
 
 

 
5.6. Forrásfelhasználás jellemzői 
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 E Ft 

Az igényelt forrás nagysága, amelyből  

Tőke  

Tagi kölcsön  

 
5.7. A tőke (és tagi kölcsön) folyosósítása egy ütemben vagy több ütemben történik? Ha több 

ütemben, akkor milyen időpontokban? (max. 500 karakter) 
 

 

 
 
6. Pályázatok 
 
6.1. Az elmúlt 5 évben elnyert támogatások 

Nem releváns 
 

Támogatási szerződés 
száma 

Támogatás összege 
(E Ft-ban) 

Beruházás összege 
(E Ft-ban) 

Odaítélés/Támogatási 
Szerződés kötés 

időpontja 

    

    

    

 
6.2. A jelenlegi és az elmúlt két évben kapott, illetve igénybe vett „de minimis” támogatás nagysága 

(max. 500 karakter) 
 

 
 
 

 
6.3. Egyéb „de minimis” támogatás (TAO) (max. 500 karakter) 
 

 
 
 

 
 
7. Alkalmazott technológiák és technikai eszközök az elmúlt 3 évre vonatkozóan 

(Éves Beszámoló Kiegészítő Melléklete alapján) 
 

Befektetett eszközállomány 
csoportbontásban 

Bruttó érték 
(E Ft-ban) 

Értékcsökkenés 
Nettó érték 
(E Ft-ban) 

    

    

    

 
 
8. Külső és belső környezet 
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8.1. Melyek a legnagyobb problémák a cég működésében, felkészültségében? Mi ezen problémák 
megoldására a stratégiájuk és annak lépései? 
Sorolja fel ezeket! 
 

 
 
 
 
 
 

 
8.2. Melyek a vállalkozás különösen erős pontjai és melyek a legnagyobb (működési, iparági, 
szabályozási, stb.) kockázatok? Mi ezen kockázatok kezelési módja? 
Sorolja fel ezeket! 
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KIEGÉSZÍTŐ KÉRDŐÍV A TERVEZETT ÜZLETI ELKÉPZELÉSRE, FEJLESZTÉSRE, PROJEKTRE VONATKOZÓAN 
 
 

1. Milyen az üzleti elképzelésének jelenlegi kidolgozottsági állapota? 

 Ötlet – Termékelképzelés/bevétel/ügyfelek/alkalmazottak nélkül 
 Induló – Prototípus termék bevezető értékesítéssel 
 Növekvő – Új termék, minimum bevétel 
 Terjeszkedés – Bevezetett termék vásárlókkal és fedezeti ponttal 
 Érett– Bevezetett – Profittal működő 

 
2. Mi az Ön termékének vagy szolgáltatásának hozzáadott értéke? Hasonlítsa össze az iparágban működő 

direkt és indirekt versenytársakkal. 

 Másokhoz hasonló termék 
 Új tulajdonságokkal rendelkező, máshol nem beszerezhető termék 
 Radikálisan új termék vagy szolgáltatás jelentős előnyökkel 
 Termék 10-30% költség/haszon előnnyel 
 Termék 30%-nál magasabb költség/haszon előnnyel 

 
3. Milyen kiépített a kapcsolata az ügyfeleivel? Válassza a legjobbat. 

 Még nincsen 
 Néhányat beazonosítottunk 
 Aláírt szándéknyilatkozat 
 Tesztelés ügyfeleken 
 Fizető/vásárló ügyfelek 
 Bevezetett, visszatérő ügyfelek 

 
4. Milyen az árbevétele? Pl. az elmúlt 12 hónap értékesítése? 

 Nincs 
 Kevesebb, mint 25 M Ft 
 25-200 M Ft között 
 200-500 M Ft felett 
 500 M Ft felett 

 
5. Milyen bevételeket remél az elkövetkező években? 

 100 M Ft-nál kevesebbet évente 
100-500 M Ft között évente 
 500-1.000 M Ft között évente 
 1.000 és 3.000 M Ft között évente 
 3.000 M Ft fölött 

 
6. 3-5 év múlva mi az Ön várható piaci részesedése az iparágában? 

 Nem tudom 
 10%-nál kevesebb 
 10% és 30% között 
 30% és 60% között 
 60% fölött 

 
7. Milyen nagy az Ön célpiaca? 

 250 MFt-nál kevesebb évente 
 250-1.000 MFt között évente 
 1.000-10.000 MFt között évente 
 10.000-100.000 MFt között évente 
 100 Milliárd forint felett  
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8. Milyen a jelenlegi versenyhelyzet az Ön iparágában? 

 Ismeretlen versenytársak 
 Sok kicsi versenytárs 
 Különböző nagy versenytársak uralják az iparágat 
 Egy vagy két nagy versenytárs uralja az iparágat 
 Tipikusan külföldiek  
 Tipikusan belföldiek, külföldi tulajdonban 
 Tipikusan belföldiek, hazai tulajdonban 

 
9. Milyen az Ön mérete a versenytársakkal összehasonlítva? 

 Az első vállalkozások egyike az iparágban  
 Hasonló méretű/ előnyű a többiekéhez 
 Jóval kisebb a többinél 
 A közepes méretűek közé tartozik 
 A nagyobbak közé tartozik 
 A egyik legjobban kiépített hálózat kizárólagos szerződésekkel 
 Első hely: Jelenleg 10-40%-kal nagyobb a következő versenytársnál 
 Első hely: Jelenleg 50%-kal nagyobb a következő versenytársnál 

 
10. Milyen szellemi tulajdona van az Ön vállalkozásának jelenleg? 

 Semmilyen 
 Csak hasznosítási jogok 
 Védjegyek és szerzői jogok 
 Eljárás szabadalmak 
 Szabadalomfüggő technológiák 
 Szabadalmazott technológiák (bejegyezve) 
 Termelésbe átültetett szabadalmazott technológiák 
 Szabadalmazott technológiák – jogdíj folyósítással 

 
11. A menedzsment rendelkezésére áll-e? 

 Csak az alapítók – a felső vezetés átalakítás alatt áll 
 Az igazgató és a vezetés jelenleg önkéntes vagy részmunkaidős alapon dolgoznak 
 Az igazgató és a vezetés kialakítva, teljes munkaidőben dolgoznak 
 Az igazgató és a vezetés több mint 1 éve teljes munkaidőben dolgoznak 
 Vezetés teljes körűen kialakítva, várják az indulást 

 
12. A menedzsment tapasztalata? 

 Még egyiküknek sem volt vezetői pozícióban 
 Előző munkáltatóknál középvezetői pozícióban voltak  
 Vállalatvezetőként jelentős üzleti sikereket értek el 
 Több éve a Társaságnál/céltársaságnál dolgozó menedzsment 

 
13. Mennyi pénz áll jelenleg a vállalkozás rendelkezésére a projekt megvalósításához? 

 Nem áll rendelkezésre 
 Kevesebb, mint 20 M Ft 
 20-50 M Ft között 
 50-200 M Ft között 
 200 M Ft fölött 
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14. Mi a legvalószínűbb/preferált „kiszállási forgatókönyv” a befektető(k) számára? (Pl. hogy kapják vissza 

a pénzüket 5 év múlva?) 

 Nem gondolkoztunk rajta 
 Kamat fizetéssel 
 Osztalék fizetéssel 
 Társtulajdonosok általi kivásárlással 
 Stratégiai befektető általi kivásárlással 
 A Társaság maga vásárolja ki  
 Más szakmai befektetőnek értékesítik a céget  

 
15. Mennyire kidolgozott a marketing terve? 

 Nem készült még 
 Promóció, ár és terjesztés foglaltatik benne 
 A fentiek plusz márkanév és image 
 Részletesen kidolgozott, teljes körű marketing terv 
 Tesztelt márka és kialakult marketing 

 
16. Milyen piackutatást végzett a termékekre? 

 Nem készült még  
 Iparág leírás 
 Felmérések 
 Fókusz csoportok 
 Piaci tesztek kiválasztott ügyfelekkel 
 Termék kipróbálása többféle ügyfélen 

 
17. Hogyan kezeli az üzleti terve a kockázatokat? 

 Legjobb változatot valószínűsíti 
 Legrosszabb változatra van kidolgozva 
 Több lehetséges forgatókönyvet vesz figyelembe és kidolgozott ki 
 Csak a kockázatok számbavétele történt meg 
 A kockázatok kezelésére intézkedések is vannak tervezve 

 
18. Mennyire részletes az Ön üzleti terve? 

 Még nincs kidolgozva 
 3-4 oldalas adminisztratív összefoglaló 
 20 oldalt meghaladó vázlatos üzleti terv 
 Megvalósításra alkalmas részletes üzleti- és működtetési terv 
 Komplex, professzionális üzleti terv, stratégiával 

 
19. Hogyan látja a befektetés célvállalatának finanszírozási helyzetét középtávon?  

 A tervezett tőkebefektetés átmenetileg segíti a finanszírozási problémák kezelését  
 Jelentősebb hitelfelvételre van szükség 1-2 éven belül 
 A célvállalat középtávon képes fejlesztési célú támogatások bevonására 
 A tőkebefektetés csak egy finanszírozási komplex intézkedésrendszerrel lehet eredményes 
 A finanszírozási helyzetet a Társaság középtávon rendezni tudja 
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20. Gondolkodik-e ágazati/térségi együttműködésben? 

 A jelenlegi üzleti kapcsolatrendszer érdemi bővítésére nincs szükség, a célvállalat fejlődése a 
rendelkezésre álló alapokon is biztosítható  

 Szorosabb együttműködést tervez az azonos ágazatban működő kis- és középvállalkozásokkal 
 Nagyobb vállalatok állandó beszállítójává kíván válni 
 Üzleti fejlődését elsődlegesen térségi/régiós kapcsolatokra alapozza 
 Be kíván kapcsolódni szakmai innovációs együttműködési formákba (klaszterek) 

 
21. Üzleti elképzeléseinek megvalósítása beszállítókkal együtt hány új munkahelyet teremthet középtávon 

(3-5 év alatt)? 

 Egyet sem, nem ez a projekt lényege 
 1 – 5 főt 
 5 – 15 főt 
 16 - 50 főt 
 50 fő felett 

 
 
A jelentkezési adatlap befogadása a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részéről nem jelent befektetési 

kötelezettségvállalást vagy arra utaló magatartást a Társaság felé. 
 
Az Európai Bizottság 800/2008/EK rendeletének 1. sz. mellékletében leírtakat figyelembe véve, 
vállalkozásom megfelel a mikro-, kis-, és közép vállalkozások besorolására meghatározott 
követelményeknek. 
 
Aláírásommal igazolom, hogy a fent leírt tények a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, 
hogy amennyiben a jelentkezési adatlap tartalma nem felel meg a valóságnak, az általam képviselt 
Társaság a tőkebefektetési programból kizárható. 
 
 
 
Dátum: 
 
 
 

cégszerű aláírás 

 


