
          
1. Melléklet  

 
A Magyar Hatóság fejléces papírján 
 
Fax útján továbbítva, melyet ajánlott levél követ: 
 
Európai Bizottság 
Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság 
L3-as Egység "Hitelezési és IFI Program Irányítás" 
L-2920 Luxemburg 
Fax: +352 4301 36599 
 
Másolat az Európai Központi Bank részére 
[cím] 
Fax: [•] 
 
Másolat a Magyar Nemzeti Bank részére 
[cím] 
Fax: [•] 
 
Másolat az Államadósság Kezelő Központ Zrt. részére 
[cím] 
Fax:  
 
 
Tárgy: Európai Bizottság fizetési mérleg támogatása 

[•] Részlet [[•] számú Részkifizetésének] Finanszírozási Kérelme 
 
Tisztelt Uraim! 
 
Jelen levelünkben hivatkozunk az Európai Bizottság, mint Hitelnyújtó és a Magyar 
Köztársaság, mint Hitelfelvevő között [•]-án aláírt maximum 6 500 000 000 EUR összegről 
szóló Hitelmegállapodásra (továbbiakban: Megállapodás), mely Hitelfelvevő 2008. november 
[•]-én datált Jogi Véleményének Hitelnyújtó részére történt átadását követően lépett hatályba. 
A Hitelmegállapodásban meghatározott kifejezések jelen dokumentumban ugyanolyan 
értelemmel bírnak.  
 

1. Ezennel visszavonhatatlanul kérelmezzük a [•] Részlet [[•] Részkifizetésére] 
vonatkozó Pénzügyi Szerződés létrejöttét a Hitelmegállapodás keretében és 
értelmében a következő feltételek mellett: 

 
a) A Részkifizetés [/Részlet] összege legyen [•] EUR.  

 
b) A Részkifizetés [/Részlet] minimális Nettó Folyósítási Összege legyen [•] 

EUR. 
 
c) A Részkifizetés [/Részlet] tőke törlesztése:  

 
Dátum (év) Tőke törlesztés (€) 



0 Folyósított összeg 
  
  
  

 
d) A jelen Részkifizetés [/Részlet] Átlagos Lejárata [•] évben kerül rögzítésre, a 

Hitel Átlagos Lejárata pedig [•] évben a Hitelmegállapodás 2. cikkének 
értelmében. 
  

2. Az általunk kért kamatláb [rögzített kamatláb / változó kamatláb]. 
 

3. [A rögzített nominális kamatláb nem haladhatja meg az évi [•] %-ot. / [A változó 
kamatláb nem haladhatja meg a [•] havi EURIBOR + évi [•] %-ot.] 
 
A kamatfizetésekre a Folyósítás Napja utáni minden [•] hónapban kerül sor, az utolsó 
kamatfizetés az utolsó tőke visszafizetéssel egy napon történik. Változó kamatláb 
esetén a fizetési gyakoriság megfelel a választott EURIBOR feltételeinek. 
 

4. A napok számítási alapját a Hitelfelvételi Szerződés határozza meg. 
 

5. [Ezennel visszavonhatatlanul felhatalmazzuk Hitelnyújtót lehetséges kamatláb swapok 
alkalmazásának megfontolására a jelen Részkifizetés [/Részlet] gazdaságilag 
legkedvezőbb pénzügyi feltételeinek elérésére, amennyiben a piaci körülmények ezt 
szükségessé tennék.] 

 
6. Kijelentjük és tudomásul vesszük, hogy a finanszírozás folyósítása a következő 

feltételeknek megfelelően és azok teljesülésével történik 

a) Hitelnyújtó által kibocsátott Átvételi Értesítés; valamint 

b) Hitelnyújtó mindenkor megbizonyosodhat arról, hogy a megfelelő összegek 
egy másik a tranzakcióban részt vevő fél által rendelkezésére állnak a 
nemzetközi tőkepiacokon a számára elfogadható feltételekkel, melyek 
megfelelnek jelen Finanszírozási Kérelemben és az Átvételi Értesítésben 
meghatározott feltételeknek. 

7. Továbbá kijelentjük és tudomásul vesszük, hogy  

a) a jelen Finanszírozási Kérelemre vonatkozó Átvételi Értesítés Hitelnyújtó által 
történő kézbesítésekor a Hitelmegállapodás keretében automatikusan egy 
Pénzügyi Szerződés keletkezik köztünk és Hitelnyújtó között a kérelmezett 
Részkifizetés [/Részlet] vonatkozásában. Ezután megfelelő időben megkapjuk 
a vonatkozó Hitelfelvételi Szerződés(ek) másolatát, mely tartalmazza a 
Pénzügyi Szerződés részletes feltételeit.  

b) Amennyiben mi, mint Hitelfelvevő kifejezetten nem kérelmeztünk a jelen 
Finanszírozási Kérelemben előlegfizetési opciót, ez a választásunk végleges a 
jelen Részkifizetés [/Részlet] tekintetében. 



c) A Pénzügyminiszter által [•]-án megküldött meghatalmazott aláírók listája, 
amelynek alapján Hitelfelvevőt érvényesen kötik a Pénzügyi Szerződések 
érvényben marad és alkalmazható. 

d) Nem történt olyan esemény, mely helytelenné tenné a Hitelnyújtónak [•]-én 
megküldött Jogi Vélemény bármely állítását. 

 
 
 
Tisztelettel, 


