
 
 

 

Hitelkérelem kitöltési útmutató 

 

Hitelkérelmét a Credinfo hitelnyilvántartó rendszeren keresztül tudja rögzíteni a www.credinfo.hu 

oldalon keresztül. 

A jobb oldalon történő „Bejelentkezés” gombbal van lehetőség a regisztrációra az „Ingyenes 

Regisztráció itt!” gomb segítségével. 

 

 

 

http://www.credinfo.hu/


 

Fontos, hogy olyan e-mail címet adjon meg regisztráció során, melyet későbbiekben is tud 

használni, mivel a hitelkérelem során az írásbeli kommunikáció a jövőben e-mail útján történik. 

A regisztrációt követően e-mailben megkapja az aktiváláshoz szükséges adatokat. 

A Credinfo honlapjára visszatérve a bejelentkezés után első lépésként a „Fiókom” fülön az 

„Adatlapom” menüpontban szükséges a vállalkozás adatait megadni, majd bal felső sarokban a 

„Mentés” gomba kattintani.  

 

Következő lépés a hitelkérelem rögzítése a „Szolgáltatásaink” fülön a „Mikrohitel Igénylés” 

menüpont alatt. Két oszlopban kéri be a rendszer a különböző adatokat – egyrészt a vállalkozás 

adatait a bal oldalon, jobb oldalon pedig a hitelkérelemmel kapcsolatos adatokat.  



 

A „Törzsadatok” részben részletesen meg kell adni a vállalkozás adatait, bal felső sarokban a 

„Mentés” gomb megnyomásával tudja rögzíteni a bevitt adatokat. Az üzletvezetésre jogosult 

személy, illetve tulajdonosok felvitele az „Új személy felvétele” gomb megnyomásával lehetséges. 

Az adatok kitöltése után a „Mentés” gombbal visszatérhetünk az előző oldalra. Amennyiben vissza 

szeretnénk lépni, a „Vissza” gomb megnyomásával van erre lehetőségünk. 

A hitelkérelem rögzítése a jobb oldali oszlopban „Új hitelkérelem készítése” gomb aktiválásával 

lehetséges. A bekért adatokat a kis ceruza gomb segítségével lehet kitölteni, majd a mentés gombbal 

rögzíteni. A megfelelő konstrukciót az „Igényelt konstrukciók, összegek” kis cerza gombjával 

tudja megjeleníteni.  

 

A „Mikrohitel böngésző” gomb segítségével a ZMVA elérhető konstrukcióiból kálassza ki a 

megfelelő konstrukciót az „Igényelem!” gomb megnyomásával.  

ZMVA hiteltermékeit a ZMVA logo alatt, a „ZMVA- Zalaegerszeg, Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány„ alatt találja. 

 



 

 

A konstrukciók részletes leírását megtalálja a ZMVA honlapján (www.zmva.hu) a Hitelek fül alatt.  

Amennyiben hitelkérelmet ad be, kérjük előzetesen vegye fel a kapcsolatot 

munkatársainkkal, hogy a vállalkozása megfelelő konstrukción keresztül jusson 

forráshoz. Ha a hitelkérelem rögzítése során kérdése van, keresse kollégáinkat. 

Igénylés során az első lépés a konstrukció összetételének megadása – igényelt összeg, türelmi idő, 

futamidő, tervezett felvétel ideje -, melyet az „Igénylem” gombbal tud aktiválni. Ekkor a „Mikrohitel 

kosárba” bekerül a kérelem. Amennyiben módosítani szeretne – akár összeget/ türelmi időt/ 

futamidőt, akár konstrukciót, a „Vissza a kérelemhez” gombbal megteheti.  

Ha megfelelően töltött ki minden sort, a „Vissza a kérelemhez” gomb segítségével a „Kiválasztott 

konstrukciók” menüponthoz léphet vissza. 

http://www.zmva.hu/


 

 

 

Itt a „Mikrohitel kosárból” a „Hozzáadás a kosárból” gombbal a választott konstrukciót a korábban 

feltöltött adatokkal aktiválja. 

 

Egyes konstrukciók esetében a rendszer bekér bizonyos adatokat, melyről nyilatkozni szükséges. Kérjük 

Igen/ Nem válasz jelöléssel tegyen nyilatkozatot, alul, a „Kijelentem, hogy a megadott válaszok a 

valóságnak megfelelnek” gomb segítségével mentse el. 



 

A következő lépésekben nyilakkal folyamatában tudja feltölteni a bekért adatokat. 

 

Egyes böngészők esetében előfordul, hogy a segítségével nem lép tovább a rendszer és nem 

kér be új adatot. Ekkor célszerű a böngészőre ráfrissíteni (pl. F5-ös billentyűgombbal). 

A bekért adatokat a kis ceruza ikonra kattintva töltheti folyamatában, majd a mentés gombra 

kattintva haladhat végig a folyamaton 

 



 

A „Vissza” gombra kattintva bármikor kiléphet, és folytathatja a kitöltést egy másik időpontban.  

Megj.: A „vállalkozás részletes adatai” menüpontnál a „Személy adatlapok” kitöltése egyéni vállalkozó 

esetén is kitöltendő. 

Zöld jelölőnégyzet a megfelelően kitöltött, piros a kitöltetlen, vagy hiányosan kitöltött, fehér (üres) 

pedig a még kitöltésre váró adatsor. Ezekre kattintva adott adatsorra navigál a rendszer, ahol 

folytathatjuk a kitöltést. 

Dokumentum csatolására a „Csatolta anyagok” –nál van lehetőségünk. (Fájl kiválasztása a „…”-

al, majd feltöltés) 

 

 

 

Ha a kérelem elkészült, több adat nem kerül rögzítésre, az „Ellenőrzés” gombra 

kattintva a rendszer megkezdi az ellenőrzést. 

Ekkor a rendszer jelzi, ha még adatra van szükség. Ha minden kért adat kitöltött állapotban van, a 

„Kérelem véglegesítése, benyújtás” gombbal véglegesíthető a hitelkérelem. 



 

 

Végül pedig a rendszer ellenőrzi az adatokat, néhány ellenőrző kérdést feltesz, melyre a választ 

megadva a kérelem véglegesen beadásra kerül. Ekkor már nem módosíthat semmilyen formában a 

kérelmen. 

 

 

A kérelem beadásáról e-mailben kap értesítést, a további teendőkkel együtt. 

 

Köszönjük, hogy hitelkérelmét online rögzítette rendszerünkben. 

ZMVA 

 


