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Támogatható MENTOR hitelfelvevők

Választható 
Mentor/Szféra Plusz 

hitelfelvevők

Közzététel: 2019. január 18.

Hatályba lépés, érvényesség: 2019. január 18.

Dr. Göllner Mária Waldorf Egyesület
Hitelcél: Ingatlanvásárlás
Hitel összege: 14 350 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 76 db
Elhelyezett betétek összege: 72 092 191 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decem-
berig elhelyezett betétek alapján:  
193 413 Ft

A szervezet: 
Egyesületünk fenntartásában működik az 
1989-ben alapított Dr. Göllner Mária Wal-
dorf Óvoda Piliscsabán, mely az ország-
ban másodikként nyitotta meg kapuit a 
waldorf pedagógia iránt elkötelezett csa-
ládok gyermekei előtt. Vezető óvónőnk 8 
éve Kiss Jolánka, aki a Nemzetközi Waldorf 
Szövetségben képviseli hazánkat. Ezidáig 
óvodánk az önkormányzati óvodával kö-
zös épületben működött, ezért hatalmas 
mérföldkő, hogy most a Magnetbank hi-
telének segítségével saját ingatlant vásárolhattunk, ahol még ideálisabb környezetet 
teremthetünk óvodásainknak. Az új helyen a főépületen kívül egy kisebb ház is áll, 
ahol minicsoportot tervezünk indítani az óvodába készülő gyermekeknek. 

Ó-Wald Nonprofit Kft.
Hitelcél: Óbudai Waldorf Iskola fejlesztésé-
hez ingatlanvétel
Hitel összege: 238 500 000 Ft

Elhelyezett betétek száma: 86 db
Elhelyezett betétek összege: 58 363 122 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig 
elhelyezett betétek alapján: 144 493 Ft

A szervezet: 
A társaság fő tevékenységével szervesen kap-
csolódik a tulajdonos Óbudai Waldorf Ala-
pítvány tevékenységéhez. 
A társaság a megvásárolt területen Waldorf központot kíván kialakítani. Az új központ-
ban (a régi épületek értékesítésével) együttesen kerülne kialakításra egy óvoda, általá-
nos iskola, középiskola, valamint tanárképző részleg.

Az óbudai Waldorf iskola épülete

Dobai-Pásztor Erika
Magánszemély
Hitelcél: ingatlanvásárlási hitel lakásvá-
sárláshoz
Hitel összege: 6 470 000 Ft 

Elhelyezett betétek száma: 39 db
Elhelyezett betétek összege: 50 100 068 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decembe-
rig elhelyezett betétek alapján:  
50 609 Ft

A felhőtlen szegedi egyetemi éveket követő-
en párommal együtt, kéz a kézben nekirugaszkodva komoly és megfontolt lépéseket 
tettünk, hogy Budapest egyik családias szegletében leljünk otthonra. Választásunk 
nem véletlenül esett arra a helyre, ahol „értéket őriz az idő”, hiszen fontosak számunk-
ra az emberi kapcsolatok, a hagyományok tiszteletén alapuló jövőépítés, s ha csak 
tehetjük, a hazait részesítjük előnyben. 
Ezért is volt meghatározó számunkra, hogy mindezt egy helyen, egy hazai bank égi-
sze alatt találhattuk meg. Jó tudni, hogy egyszeri döntésünk többszörös hasznosságot 
eredményez, támogatóink és követőink egy tudatos közösség tagjai.
Közös életünk alapjainak lerakását követően családunk létszáma immár négy főre bő-
vült. Kicsi lányunk, majd fiunk érkezése új dimenziókat nyitott meg előttünk. S bár 
jelenlegi élethelyzetünk anyagi kötelezettségei jelentős terheket rónak ránk, azért bi-
zakodóak vagyunk, hogy egyre gyorsuló világunkban maradhat időnk és energiánk a 
jövő nemzedékének boldogulását segítő értékmentésre és értékteremtésre.

Dobai-Pásztor Erika és családja

POLYDENT NONSTOP Kft.
Hitelcél: fogorvosi berendezések beszerzése, beruházás
Hitel összege: 12 000 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 5 db
Elhelyezett betétek összege: 13 379 173 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig elhelyezett betétek alapján:  
34 153 Ft

Polyák László, mint tulajdonos és ügyvezető a tulajdonomban lévő üzlethelység-
ben egy modern 24 órás fogászati rendelőt alakítok ki és fogom üzemeltetni Csepel 
központjában. Az uniós előírásoknak megfelelő fogászati kezelőegységgel a kerület 
vonzás körzetében lakó közel 30 000 páciens, valamint külföldi betegek ellátását kí-
vánom megvalósítani. Fogászati ügyele-
tet igénybevevő pácienseket fogadnám 
hétvégén és ünnepnapokon, a nap 24 
órájában. Az éjjel-nappali fogászat cél-
ja, hogy alacsony áron, gyorsan, szak-
szerűen lássuk el a betegeket, mind a 
sürgősségi, mind az esztétikai fogászat-
ban. Fogorvosi ügyeleten akár időpont 
egyeztetés nélkül, a nap bármely szaká-
ban várjuk a pácienseket kortól függetle-
nül. Gyermekeket is fogadunk éjjel-nap-
pal, hétvégén is.

Fogorvosi rendelő
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Vass Ágnes
Magánszemély
Hitelcél: ingatlanvásárlási hitel
Hitel összege: 5 950 000 Ft 

Elhelyezett betétek száma: 44 db
Elhelyezett betétek összege: 32 526 358 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig 
elhelyezett betétek alapján: 67 746 Ft

Művészi tevékenységgel foglalkozom, korábban sokat 
illusztráltam, ezek közül talán a legismertebb az Édes-
víz Kiadó által megjelentetett 14 részes Pöttyös Panni 
könyvsorozat. 
A MagNet Bank Mentor hiteleseként megvan az a jó érzésem, hogy egy olyan banktól 
kaphattam hitelt, amely hazánkban úttörő módon épít működésébe olyan értékeket, 
amelyek számomra is nagyon fontosak, mint pl. környezetvédelem, adományozás, ci-
vil összefogás. Továbbá a visszatörlesztett pénzem Magyarországon marad, és bizto-
san tudhatom, hogy semmilyen pusztító iparágat nem finanszíroznak belőle. Egészen 
egyedülálló módon még kedvezményhez is juthatok a Mentor betétek által, amely 
csökkentheti a hitelterheimet. Fontosnak tartok minden olyan kezdeményezést, 
amely azt segíti, hogy kifejlődhessen mindannyiunkban egy magasabb szintű, kiter-
jesztett felelősségérzet, ami túlmutat egyéni életünkön. Boldogan vagyok részese en-
nek az úttörő pénzügyi kezdeményezésnek, és ezúton is köszönöm a támogatásokat!

Vass Ágnes

ÉLBERT Kft. 
Hitelcél: telephely vásárlás
Hitel összege: 28 000 000 Ft 

Elhelyezett betétek száma: 11 db
Elhelyezett betétek összege: 27 510 000 Ft 

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig 
elhelyezett betétek alapján: 29 939 Ft

A társaság működését több éve az építőipari te-
vékenysége határozza meg. A társaság állványo-
zással, homlokzati-, függesztett, tér- és guru-
lóállványok építésével, bérbeadásával, valamint 
épületek szigetelésével, felújításával, emelet és 
tetőtér beépítéssel foglalkozik.

ÉLBERT Kft. munkálatok

Zlatár GyörgyZlatár György
Magánszemély
Hitelcél: lakásvásárlás
Hitel összege: 5 000 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 1 db
Elhelyezett betétek összege: 7 429 015 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig 
elhelyezett betétek alapján: 24 622 Ft

2006-ban épült IX. kerületi újépítésű házban vásá-
roltam egy 47 nm-es lakást, közel 50% önerőből egy 
másik banknál felvett hitellel. Amikor lehetőséget 
kaptam a banktól, hogy átváltsam a CHF szerződése-
met, akkor pártoltam át a Banco Popolare Bankhoz, 
amit a MagNet Bank később megvásárolt. Ezen időszakban lehetőséget kaptam az 
előtörlesztésre, melynek köszönhetően most már csak 5 millió Ft-ot kellett felvennem 
2012-ben. Saját cégemet irányítom, ami PR, kommunikáció és marketing területen te-
vékenykedik közel 4 éve. Jelen pillanatban egyedül élek.

Váci Waldorf Alapítvány 
Hitelcél: építési projekt
Hitel összege: 54 000 000 Ft 

Elhelyezett betétek száma: 151 db
Elhelyezett betétek összege: 92 140 526 Ft 

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig 
elhelyezett betétek alapján: 280 172 Ft

A szervezet: 
Vácott és vonzáskörzetében az egyetlen al-
ternatív pedagógiával dolgozó oktatási intéz-
mény a Waldorf-iskola és óvoda, amelyeknek az 
alapítvány a fenntartója. Nagynak mondható a vonzáskörzete, kb. 30 km-es körből 
érkezik a tanulóknak több mint fele. Közösségi összefogással és a MagNet Bank hite-
lével új épületbe költözött az iskola 2011-ben, egy volt laktanya területére. A felújított 
épület lehetővé teszi, hogy több gyermeket, méltóbb környezetben tudjunk fogadni. 
Az első ütem lezárulta után, további fejlesztéseket készülünk megvalósítani. A szelle-
mi és közösségi élet sokféle újdonságára nyílik lehetőség, mind gyermekeknek, mind 
felnőtteknek. 

Opera-Garden Hotel Kft.
Hitelcél: szálloda építés
Hitel összege: 712 000 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 4 db
Elhelyezett betétek összege: 7 455 224 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig 
elhelyezett betétek alapján: 19 818 Ft

A MagNet Bank Zrt. hitelének segítségével sikerült felé-
píteni a 4 csillagos butikhotelünket, mely az Operaház 
melletti sétálóutcában található. 2013-ban Magyaror-
szág 3. legjobb szállodája lettünk a TripAdvisor internetes oldalán elhelyezett vendé-
gértékelések alapján. Honlapunk címe: www.operagardenhotel.hu

Az épülő szálloda

Halastó Camping Kft.
Hitelcél: forgóeszköz finanszírozás munkaerő bővítés
Hitel összege: 40 000 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 23 db
Elhelyezett betétek összege: 29 080 444 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decem-
berig elhelyezett betétek alapján: 95 
824 Ft

A társaság családi vállalkozás generál 
kivitelezésben építőipari tevékenységet 
végez. Lakó és középületek (iskola. óvoda 
bölcsőde) teljes és részleges felújítása. 
Kiváló szakemberekkel rendelkezünk. 
Azokban a szakmákban melyekben saját 
létszámmal nem rendelkezünk minőségileg megbízható alvállalkozói kört foglalkoz-
tatunk.
MSZN ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 minőségtanúsításokkal rendelkezünk.

HEL Pékség Kft.
Hitelcél: sütőüzem korszerűsítése
Hitel összege: 25 000 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 26 db
Elhelyezett betétek összege: 65 151 174 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig elhelyezett betétek alapján:  
128 580 Ft

Cégünk 2010 óta működik családi vállalko-
zásként. Fő tevékenységünk a friss pékáru 
gyártása. Cégünk eredményeinek és az 
Önökkel való jó kapcsolatnak köszönhe-
tően több pályázaton is sikeresek voltunk, 
melynek következtében folyamatosak a 
beruházások, fejlesztések. Ennek köszön-
hetően az alkalmazottak létszáma mára 
48 főre nőtt. Partnereink között a kisebb 
boltok mellett megtalálhatóak hotelek és nagy élelmiszerláncok üzletei is. Célunk 
partnereink megtartása, illetve termékeink és szolgáltatásaink folyamatos bővítése.

HEL Pékség Kft.

Ludvig Tamás
Magánszemély
Hitel célja: lakásvásárlás
Hitel összege: 7 350 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 27 db
Elhelyezett betétek összege: 64 574 705 Ft 

Éves kamat megtakarítás 2018. decembe-
rig elhelyezett betétek alapján:  
146 150 Ft

Hitelcél: lakásvásárlás Pilisvörösváron. 80% önerő mellett 2006-ban felvett CHF hite-
lemet a MagNet Bank segítségével váltottam át 180 Ft-on HUF-ra, és a futamidőmet 
meghosszabbítottam 2012-ben. Trafik pályázatot nyert a családom Telkiben 2013. 
augusztusban, jelenleg ott dolgozom. 2012-2013 tanévben a Gödöllői SZIE egyete-
men kárszakértői képzést végeztem műszaki és gépjármű kárszakértői felsőfokú bizo-
nyítványt szereztem, jelenleg biztosítóknál és független szakértői irodáknál állásokra 
pályázok.
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Burik Lajos
Magánszemély
Hitelcél: Ingatlanvásárlási forint alapú jelzáloghitel
Hitelkeret összege: 24 000 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 2 db
Elhelyezett betétek összege: 5 100 000 Ft

Éves kamatmegtakarítás 2018. decemberig 
elhelyezett betétek alapján: 6 832 Ft

Három gyermekes apuka, 20 éves telekom-
munikációs tapasztalattal (pl. GTS-Datanet, 
Magyar Telekom, Invitel). 
Korábbi vállalkozásaim profilja: tartalom szol-
gáltatás, valamint webáruházak fejlesztése és 
üzemeltetése. 

Kristófy Gyula János
Magánszemély
Hitelcél: Gyógyászati és Egészségbolt 
építése
Hitel összege: 10 000 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 8 db
Elhelyezett betétek összege: 27 532 457 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decembe-
rig elhelyezett betétek alapján:  
82 175 Ft

A MagNet Banktól felvett hitel felhasználása lehetővé tette családi vállalkozásként 
üzemelő Gyógyászati és Egészségboltunk megvalósulását. 
Bízunk benne, hogy boltunk tevékenysége hozzájárul a környékbeli lakosság életmi-
nőségének javításában.

Ortho Tech Innovation Kft.
Hitel célja: 3D-s nyomtató vásárlása
Hitel összege: 40 000 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 3 db
Elhelyezett betétek összege: 5 368 064 Ft

Éves kamatmegtakarítás 2018. decem-
berig elhelyezett betétek alapján: 3 
572 Ft

Az OrthoTech Innovation kft. 2013-ban indította digitális fogszabályozó fogtechnikai 
szolgáltatását. A szakma legújabb trendjeinek megfelelő 3D tervezett és gyártott 
láthatatlan fogszabályozó készülék gyártása indult. Ezt a tevékenységet fejlesztette 
tovább 2014-ben a MagNet Bank által nyújtott NHP hitellel. 2 nagy teljesítményű 3D 
fogászati nyomtató vásárlásával fokozta a kapacitást. 2017-ben a fejlesztés egy kö-
vetkező állomása, hogy az OrthoTech Innovation kft saját fogtechnikai háttérrel, egy 
teljesen egyedülálló láthatatlan fogszabályozó szolgáltatást indít. A szolgáltatás alapja 
a saját 3D gyártás, egy új szájüregi szkenner, egy új mobil alkalmazás és egy teljesen 
átlátható, mobil fizetésen alapuló kedvező ár. A szolgáltatás jelentősen változtatja 
meg a fogszabályozó kezelés menetét igazán megkönnyítve a páciens helyzetét. Ezt 
a fejlesztést is a MagNet Bank finanszírozza.

Nordkapp Kft.
Hitelcél: Folyószámla hitelkeret
Hitel összege: 4 000 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 0 db
Elhelyezett betétek összege: 0 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decembe-
rig elhelyezett betétek alapján:  
1 142 Ft

Cégünk, a Nordkapp Kft. 2007 júliusában alakult, fő tevékenységünknek a biztosítás-
közvetítést jelöltük meg.
A magas színvonalú ügyfélkiszolgálást alapítójának két évtizedes, biztosítási területen 
eltöltött vezetői pályafutása és tanácsadói csapatának átlagosan tíz év feletti szakmai 
tapasztalata garantálja. Kiemelkedő elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezünk 
a lakossági- és vállalati vagyonbiztosítások, továbbá a gépjármű biztosítások teljes 
palettáján, de szakértelmünk kiterjed az élet-, egészség- és balesetbiztosítások terüle-
tére is. Működési területünk Magyarország teljes területe, de vállaljuk magyarországi 
székhellyel rendelkező cégek külföldi telephelyeinek a biztosítási menedzsmentjét is.

Burik Lajos

Egészségbolt

Kékvölgy Zrt.
Hitelcél: iskola építés
Hitel összege: 82 000 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 53 db
Elhelyezett betétek összege: 106 019 740 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig elhelyezett betétek alapján: 299 353 Ft

A cégünket 2011-ben a Kékvölgy Pilisszentlászlói Waldorf Iskola szülők közössége, ta-
nárai és barátok alapítottág meg. Elsődleges célunk az új iskolaépületek felépítése és 
hasznosítása, valamint az építkezéshez szükséges források összegyűjtése, és az ezzel 
való gazdálkodás.
További célunk az Iskola fenntartható működéséhez egy harmadik gazdasági láb ki-
építése. Ezt a célt az iskola és a régió sorsáért felelősséget vállaló egyének individuális 
gazdasági kezdeményezéseinek felkarolásával, szervezésével és támogatásával szán-
dékozunk elérni.
2012 augusztusban, az első új iskolaépület kész lett a jövő nemzedék befogadására. 
Mint szociális vállalkozás, készek vagyunk az iskola fenntartásának felelősségéből egy-
re nagyobb szerepet vállalni, támogatjuk a közösségünkből kiinduló társadalmi célú 
gazdasági kezdeményezéseket.

Rákosmenti Waldorf Pedagógiai Alapítvány
Hitelcél: A Sashalmi Waldorf Iskola épületének bővítése
Hitelkeret összege: 100 000 000 Ft

Elhelyezett betétek száma: 27 db
Elhelyezett betétek összege: 24 759 199 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig elhelyezett betétek alapján: 26 218 Ft

A szervezet: 
Alapítványunk fő tevékenysége a budapesti 16. kerületben található Tündérrózsa wal-
dorf óvoda és a Sashalmi Waldorf Általános Iskola működtetése. Az elmúlt években 
intézményeink vonzereje jelentősen nőtt, így az 5 évvel ezelőtti 150 tanulóhoz képest 
immár több mint 200-an járnak az iskolánkba, amit az iskolaépületünk már nem képes 
kiszolgálni. Úgy döntöttünk, hogy 2017 nyarán egy új épületrésszel bővítjük az épü-
letet. Ebben és a régi szárnyban átalakításokkal újabb tantermeket és egy multifunk-
cionális aulát hozunk létre. Az így kialakított 2 új csoportterem, egy új fejlesztőterem, 
kibővített tanári és osztályterem, az új lépcsőház és az aula lehetővé teszi megnöve-
kedett közösségünknek, hogy az összes szükséges feladatnak helyet találjunk. Közös 
ünnepeink során végre nem kell külső helyszínre vonulnunk, diákok, tanárok és szülők 
együtt élvezhetik a waldorf iskolai élet örömeit.
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Gyógyító Magyarok
Hitelcél: forgóeszköz finanszírozás
Hitelkeret összege: 20 000 000 Ft

Elhelyezett betétek száma: 4 db
Elhelyezett betétek összege: 2 439 071 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decembe-
rig elhelyezett betétek alapján: 725 Ft

A szervezet: 
Intézményünket 2003-ban azért hoztuk lét-
re, hogy gyors és hatékony segítséget nyújt-
hassunk pácienseinknek a fájdalommentes, 
szabad mozgás visszanyerésében és tartós 
megőrzésében. Fő szakterületünk a mozgásszervi sérülések kezelése, így például hát-, 
térd-, derék-, és gerincfájdalom kezelése, rehabilitációja és a mozgató-rendszer állapo-
tának felmérése.Széleskörű tapasztalattal rendelkező, fiatal szakemberekből álló csa-
patunk a legújabb, Magyarországon csak nálunk található, biomechanikai eszközök 
és változatos módszerek alkalmazásával személyre szabott terápiát állít össze minden 
betegünk számára.

Fotoszféra Kft.
Hitelcél: naperőmű finanszírozás
Hitelkeret összege: 156 000 000 Ft

Elhelyezett betétek száma: 15 db
Elhelyezett betétek összege: 85 098 613 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig elhelyezett betétek alapján: 154 810 Ft

A szervezet: 
Fotoszféra Kft. egy naperőműpark 480 kW beépített kapacitással, Jászágó külterüle-
tén. A beruházás önerőből és Mentor-szféra hitelből valósult meg. Az erőmű a háló-
zatra termel az állami támogatású kötelező átvételi rendszeren keresztül és 2016-ban 
termelt energia 200 háztartás éves fogyasztását fedezhette.

Fájdalom-ambulancia Kft.
Hitel 1. (NHP2-0213-14)
Hitelcél: Likviditás finanszírozás
Hitelkeret összege: 10 000 000 Ft
Elhelyezett betétek száma: 20 db
Elhelyezett betétek összege: 48 851 412 Ft
Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig
elhelyezett betétek alapján: 7 337 Ft

Hitel 2. (NHP2-0241-15)
Hitelcél: Eszközbeszerzés
Hitelkeret összege: 30 000 000 Ft
Elhelyezett betétek száma: 5 db
Elhelyezett betétek összege: 1 426 980 Ft
Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig
elhelyezett betétek alapján: 3 484 Ft 

Hitel 3. (EH-0114-15)
Hitelcél: Eszközbeszerzés
Hitelkeret összege: 4 000 000 Ft
Elhelyezett betétek száma: 4 db
Elhelyezett betétek összege: 4 222 104 Ft
Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig
elhelyezett betétek alapján: 4 593 Ft

Hitel 4. (FHV-0105-16)
Hitelcél: Eszközbeszerzés
Hitelkeret összege: 40 000 000 Ft
Elhelyezett betétek száma: 3 db
Elhelyezett betétek összege: 1 180 852 Ft
Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig
elhelyezett betétek alapján: 2 660 Ft

Hitel 5. (NHP2-0170-14)
Hitelcél: Eszközbeszerzés
Hitelkeret összege: 150 000 000 Ft
Elhelyezett betétek száma: 3 db
Elhelyezett betétek összege: 1 106 742 Ft
Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig
elhelyezett betétek alapján: 39 858 Ft

A szervezet: 
Megalkottuk Magyarország első Medical-fitness koncepcióját. Küldetésünk, hogy 
kortól, nemtől függetlenül mindenki számára segítsünk, hogy egészségesebben él-
jenek, és fájdalom nélkül élvezzék a mozgást. Mindehhez professzionális biomecha-
nikai labor, magasan képzett szakemberek, orvosok, gyógytornászok edzők és szá-
mos kimagasló szolgáltatásunk ad segítséget.

Valkó-Máté Anett
Magánszemély
Hitelcél: lakásfelújítás
Hitelkeret összege: 5 520 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 3 db
Elhelyezett betétek összege: 401 870 Ft

Éves kamatmegtakarítás 2018. decembe-
rig elhelyezett betétek alapján: 868 Ft

Olyan fiatalok vagyunk, akik hisznek a kommunikációban, a közösségépítésben és – 
ahogy a férjem mondaná – a kultúra erőszakos terjesztésében. Ő kisgyermek kora óta 
csellózik, most a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem doktorandusz hallgatója, ami 
mellett rengeteg zenekarban megfordul. Én két éve elköteleztem magam egy nagy-
vállalat ügyfelei mellett. Tinnyén egy házikót újítunk fel, amivel közös életünk épí-
tésébe is kezdtünk. Egyszerre tartjuk fontosnak a hagyományok ápolását és a meg-
újulást. Nagymama hagyatéka a ház, aminek évről évre romlott az állapota. Nagy 
álmunk, hogy a belső tér rendezése után külső szigeteléssel és napelemekkel környe-
zetbarát lakot fejlesszünk és kutatjuk a lehetőségeit a térség kulturális fejlesztésének 
is. Támogatásoddal nem csak első közös otthonunk megteremtéséhez járulsz hozzá, 
hanem reményt is adsz, hogy itthon is lehet, mert itthon is kell… 

Lelenc Kutyamentő Egyesület
Hitelcél: Folyószámla hitel, forgóeszköz-finanszírozás céljából: Gazdi és a Kutyája 
Tanoda Programhoz kapcsolódó területrendezés valamint eszközök vásárlása.
Hitelkeret összege: 1 400 000 Ft 

Elhelyezett betétek száma: 362 db
Elhelyezett betétek összege: 544 650 982 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig 
elhelyezett betétek alapján: 178 473 Ft

A szervezet: 
A Lelenc Kutyamentő Egyesület közhasznú társa-
dalmi szervezet. Tevékenységük elsősorban a sú-
lyosan sérült, vagy az altatás-veszéllyel fenyegetett 
kutyák konkrét fizikai mentése. Évente közel 200 
kutya kerül a gondozásukba, akiket gyógyítanak, 
és gazdát keresnek számukra. Gondozásukban 
egyidejűleg 55-65 kutya van (2011-ben 160 kutya 
került a gondozásukba, és 124-nek találtak gazdát).
A Lelenc KME weboldala mellett www.elvesztem.hu címen fórumot indítottak, me-
lyen bárki közzé teheti az elveszett, talált, vagy gazdát kereső állatok adatait, az ada-
tokat az önkéntesek figyelemmel kísérik, más fórumokkal összevetve aktualizálják, és 
elősegítik az állatok hazajuttatását. Tevékenységüket bővíteni szeretnék a Gazdi és 
a Kutyája Tanoda Programmal, ahol a résztvevők nemcsak rutinokat sajátíthatnak el 
saját ebeikkel, hanem etológiai, környezet- és állatvédelmi ismereteket is szerezhet-
nek. Ez a program egyszerre megelőzés is, mivel a tájékozott, gondos gazda okos, jól 
nevelt kutyája nem válik árva ebbé. A program megvalósításához területrendezésre, 
körbekerítésre és eszközök megvásárlására volna szükség, amelyet részben a folyó-
számlahitelből kívánnak fedezni.

Minube Kft.
Hitelcél: Kávégép vásárlás
Hitelkeret összege: 5 000 000 Ft 

Elhelyezett betétek száma: 5 db
Elhelyezett betétek összege: 1 323 185 Ft

Éves kamat megtakarítás 2019. januárig 
elhelyezett betétek alapján: 2 470 Ft

A szervezet: 
A világban elindult egy „újhullámos kávé 
mozgalom”, mely a minőséget, egyediséget 
helyezi előtérbe: speciality coffee.
A Zsidai csoport tulajdonosai úgy döntöttek, hogy új fejezetet nyitnak a kávék terüle-
tén, és ezzel a kezdeményezéssel maguk mellé állítva több kávéházat, így Budapestet 
újra a kávéházak fővárosává szeretnék emelni. Ehhez csatlakoztunk, és megvásároltuk 
a minőségi kávét előállító Lamarzocco olasz kávégépet és az ehhez kapcsolódó kie-
gészítő eszközöket. A családunk 5 évet élt Kínában, és az ott szerzett tapasztalatokat 
szeretnénk hasznosítani egyrészt az egyedi design termékek eladásán, másrészt a 
multikulturális programokon keresztül. Rendelkezünk spanyol beszállítói kapcsolatok-
kal, akiktől kiváló minőségű, olcsó spanyol alapanyagokat tudunk vásárolni, amelyet 
az „bárban” kínálunk, illetve ezen árukat megvételre is kínáljuk.

Egy egyesületi rendezvényen
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 Házikó Farm Kft.
Hitel 1.

Hitelcél: beruházási hitel a pesti Farmbistro kialakítására
Hitel összege: 13 000 000 Ft 

Elhelyezett betétek száma: 6 db
Elhelyezett betétek összege: 7 604 081 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018.
decemberig elhelyezett betétek 
alapján: 8 262 Ft

A Város éhes a Vidékre. Tudjuk, hogy a 
vidék ízei ott vannak valahol … de hol? 
Hát itt, a Házikónál, ahol a valódi ételek-
ben hiszünk: a szezonalitásban, a jó mi-
nőségű, friss, egészséges élelmiszerek-
ben. Hiszünk abban, hogy létezik teljes 
biztonság, átláthatóság és lekövethető-
ség az élelmiszerláncban. És hiszünk a 
gazdákban: abban, hogy a vidék képes 
fenntartható módon, magas színvona-
lon ellátni önmagát és a városokat. A 
pesti és a budai Farmbistro megnyitásával a Házikó már nemcsak catering ügyfelei-
nek, de az utcáról betérő vendégeinek is elárulja, hogy pontosan mit is esznek. 

Hitel 2.
Hitelcél: beruházási hitel a budai Farmbistro kialakítására
Hitel összege: 5 000 000 Ft 

Elhelyezett betétek száma: 17 db
Elhelyezett betétek összege: 12 615 687 Ft

Éves kamat megtakarítás 
2018. decemberig elhelyezett beté-
tek alapján: 5 557 Ft

A Város éhes a Vidékre. Tudjuk, hogy a 
vidék ízei ott vannak valahol … de hol? 
Hát itt, a Házikónál, ahol a valódi ételek-
ben hiszünk: a szezonalitásban, a jó mi-
nőségű, friss, egészséges élelmiszerek-
ben. Hiszünk abban, hogy létezik teljes 
biztonság, átláthatóság és lekövethető-
ség az élelmiszerláncban. És hiszünk a 
gazdákban: abban, hogy a vidék képes 
fenntartható módon, magas színvona-
lon ellátni önmagát és a városokat. A 
pesti és a budai Farmbistro megnyitásával a Házikó már nemcsak catering ügyfelei-
nek, de az utcáról betérő vendégeinek is elárulja, hogy pontosan mit is esznek.

Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület
Hitelcél: Tanulmányi épület létrehozása
Hitelkeret összege: 18 000 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 17 db
Elhelyezett betétek összege: 15 255 219 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig elhelyezett betétek alapján: 14 263 Ft

A szervezet: 
A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület 2008 elején alakult lelkes szülők 
és tanárok együttes akaratával, azzal a céllal, hogy Waldorf szemléletű pedagógiai 
intézményeket hozzon létre, valamint, hogy a Waldorf-pedagógia alapelveit meg-
ismertesse a térségben. 2010 szeptemberétől tevékenységi körünket, szülői igényre 
óvodai ellátással bővítettük. Ezzel a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva min-
den szakmai igénynek megfelelő pedagógiai ellátást tudunk biztosítani 3-tól 15 éves 
korig. Jelenleg az Egyesület Győrsövényházon egy általános iskola, alapfokú művésze-
ti iskola és óvoda, Győrben pedig egy óvoda működtetője és fenntartója. Fejlesztési 
projekt: Pályázati és MagNet Bankos hitel segítséggel felépítettük a Wadrózsa Gyer-
mek és Ifjúsági Szállót. A 2015 szeptemberében átadott épület helységei tanulmányi 
időben az iskola rendelkezésére állnak, szünidőben pedig nyári táborok, továbbkép-
zések szervezésére adnak lehetőséget. 

Míves kft.
Hitelcél: Beruházás
Hitelkeret összege: 25 000 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 1 db
Elhelyezett betétek összege: 860 747 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig 
elhelyezett betétek alapján: 2 140 Ft

A szervezet: 
A Fruccola étterem elkötelezett a környezetbarát és felelős vendéglátás megvalósí-
tása iránt. Ezért használunk kizárólag komposztálható csomagolóanyagot és környe-
zetbarát tisztítószereket, illetve számos hazai termelővel együttműködve próbálunk 
egyre több bio alapanyagot beszerezni. Az éttermek kialakításánal kiemelten fontos 
volt, hogy a természetes és újrahasznosított anyagokat részesítsük előnyben és egy 
fenntartható üzemeltetési rendszert hozzunk létre.

Newergies Kft.
Hitelcél: Naperőműépítés finanszírozása
Hitelkeret összege: 144 000 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 15 db
Elhelyezett betétek összege: 6 710 748 Ft

Éves kamatmegtakarítás 2018. decemberig elhelyezett betétek alapján: 5 672 Ft

A szervezet: 
A teljes egészében magyar magántulajdonú Newergies Kft. 2008-ban alakult és a 
kezdetektől fogva kizárólag megújuló energiaiparral foglalkozik. A cég legfőbb célja, 
hogy tevékenységének köszönhetően mindenki számára elérhetővé tegye a megúju-
ló energiák hasznosításának lehetőségeit hazánkban. A cég számos hazai napelemes 
komplex energetikai, napelemes háztartási 
méretű kiserőmű és 50 kW fölötti kiserőmű 
projektet valósított meg. Elsőként az ország-
ban uniós támogatás nélkül 2015-ben átadták 
Jászágón az 500kW-os naperőművüket. A 
jászágói naperőmű 2000 darab polykristályos 
napelemből 12 000m2-en épült fel, a teljes 
termelőkapacitás megközelítőleg 550-580 
ezer kWh évente, ami több mint 200 családi 
ház (vagyis az egész település) éves fogyasz-
tását képes lenne fedezni. Termelése az áram-
szolgáltatói hálózatba kerül értékesítésre.  
A naperőmű 10 éven belül megtérül, a terve-
zett élettartama 35 év. 

Carillon Kft.
Hitelcél: Alacsony sugárterhelésű CT készülék telepítése
Hitelkeret összege: 38 500 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 25 db
Elhelyezett betétek összege: 8 301 319 Ft

Éves kamatmegtakarítás 2018. decemberig 
elhelyezett betétek alapján: 26 341 Ft

A szervezet: 
SZAKÉRTELEM. TÖRŐDÉS. BIZTONSÁG.
Fogászati kezelés kicsiknek és nagyoknak 
Oroszlánosan bátraknak, és nyúlszívűeknek 
- akár altatásban is. Sok fogúaknak, hogy mi-
nél tovább egészségesek maradjanak, fogat-
lanoknak, hogy újra bátran mosolyogjanak, 
élvezzék az ételeket, és szépen beszéljenek. 
Fogpanaszokkal küszködőknek, hogy ne szenvedjenek tovább, és panaszmentesek-
nek, hogy soha ne tudják meg, milyen érzés egy beteg fog…

Házikó Farmbistro – Pest

Házikó Farmbistro – Buda
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DENTUS Magyarország Kft.
Hitelcél: NHP hitelkiváltás 
Hitelkeret összege: 15 500 000 Ft 

Elhelyezett betétek száma: 3 db
Elhelyezett betétek összege: 634 222 Ft

Éves kamatmegtakarítás 2018. decemberig elhelyezett betétek alapján: 1 005 Ft

A szervezet:
A DENTUS – A fogorvos rendelője közel 10 
éve működik a budapesti Hegyvidék köz-
pontjában. Szolgáltatásaink a szájhigiéniai 
tanácsadástól kezdve egészen a csontátül-
tetéssel kombinált műgyökér beültetésig 
terjednek, az esztétikai fogászat célkitűzé-
seit mindig szem előtt tartva. Elvárásaink 
magunkkal szemben a legmagasabbak: a 
rendelő technikai felszereltségét a legjobb 
gyártóktól válogattuk össze és folyamatos 
anyagbeszerzéseinket is szigorú szakmai 
szempontok alapján végezzük. Munkatársaink rendszeresen részt vesznek érdeklődé-
si körüknek megfelelő speciális kurzusokon, ezáltal is biztosítva, hogy a mindennapi 
gyógyító-megelőző munkában csak tudományosan bizonyított eszközök és eljárások 
kerülnek felhasználásra.
A megvalósult beruházások révén ezt kínáljuk pácienseinkenk:
Gyors segítség, rövid várakozás: napi előjegyzéseinket úgy alakítjuk, hogy akut hely-
zetben napon belül, minden egyéb esetben pedig legfeljebb 2 napon belül fogad-
hassuk. Saját kezelőorvos: a DENTUS-ban Ön a fogorvosához és a higiénikusához jön, 
akik kezelésről kezelésre gondoskodnak ellátásáról.
Minden kezelés egy helyen: a DENTUS rendelőjében minden fő fogászati szakág el-
érhető helyben. Átlátható díjszabás: árlistánk mindenki számára ugyanaz és az Ön 
számára elérhető, megismerhető. Az első konzultáció alkalmával személyre szabott, 
részletes kezelési tervet készítünk Önnek, kezelései végén pedig részletes számlát 
kap. Minőséget alkotunk: komoly hangsúlyt fektetünk arra, hogy minden, a kezünk 
alól kikerülő munka még évek múlva is esztétikus és funkcionális legyen. A csak rövid 
távon használható megoldások helyett tartósságra törekszünk. Munkánk során csak 
a bizonyítékokon alapuló orvoslás szabályai szerint járunk el és a mindenkor érévnyes 
szakmai protokollokat követjük. Az alkalmazott anyagok és eszközök tekintetében vá-
lasztásunk az elismert gyártók széles körben, tudományosan dokumentált termékeire 
esik.
Jogszabályi megfelelőség: rendelőnk folyamatosan rendelkezik az összes megkívánt 
hatósági engedéllyel, előírt biztosítással.
Köponti elhelyezkedés: Budapesten, a Hegyvidék központjában, tömegközlekedéssel 
és gépkocsival is könnyen megközelíthető helyen vagyunk.
Minden munkanap reggel 8 órától este 8 óráig tartunk nyitva, és orvosaink délelőtti 
és délutáni időpontokban is dolgoznak, hogy a lehető legjobban alkalmazkodjunk 
életritmusához. – www.afogorvos.hu

A rendelő

Granuflex Holding Kft.
Hitelcél: innovatív termékgyártása újra-
hasznosított gumiból
Hitel összege: 300 000 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 3 db
Elhelyezett betétek összege: 800 575 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decembe-
rig elhelyezett betétek alapján: 232 Ft

A Granuflex cégcsoport több évtizede jelen-
tős szereplője a gumihulladék-hasznosítási iparnak. A cégcsoport azon kevés vállalat 
közé tartozik, amelyik nemcsak a használt gumiabroncshegyek feldolgozásában vesz 
részt, hanem az újrahasznosított gumit innovatív termékekhez felhasználva, azokat 
anyagában hasznosítja újra, elkerülve a gumiabroncsok erőművi égetését. A gumi 
mind természetes, mind mesterséges formájában az egyik legértékesebb ipari nyers-
anyagunk, többszöri felhasználása jelentősen csökkenti az ipari környezeti terhelést és 
elősegíti a fenntartható fejlődést. A cégcsoport éves szinten 10-15 ezer tonna használt 
gumiabroncsot gyűjt be és dolgoz fel, amelyből az iparág egyik úttörőjeként és do-
mináns piaci szereplőjeként a 80-as évektől kezdődően gyárt sportpálya burkolatokat, 
játszótéri ütéscsillapító lapokat, épít biztonsági minősítésű sportpályákat és játszóte-
reket, valamint szeretne piacvezetővé válni régiónkban vasúti zaj és rezgéscsillapító 
rendszerek kifejlesztésében is.

Országos Szociális Intézményfenntartó Központ
Hitelcél: ingatlan vásárlás
Hitel összege: 96 000 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 4 db
Elhelyezett betétek összege: 435 056 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig elhelyezett betétek alapján: 19 Ft

A szervezet: 
Az Országos Szociális Intézményfenntartó 
Központ működésének fő célja, hogy „Hittel 
és szakértelemmel”, szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi tevékenységet lásson el in-
tézmények működtetése és fenntartása révén, 
valamint jószolgálati tevékenységet végezzen 
a szegények és rászorulók megsegítése céljá-
ból. Az ingatlant az Országos Szociális Intéz-
ményfenntartó Központ vásárolta a fenntartá-
sában működő Baptista Integrációs Központ 
(BIK) Családok Átmeneti Otthonainak működtetése céljából. A szervezet a következő 
közhasznú tevékenységeket látja el: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak 
gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegí-
tése, gyermekjóléti alapellátási és gyermekvédelmi szakellátási tevékenység, intézmé-
nyek fenntartása. Az ORSZIK fő tevékenysége idősek, fogyatékosok szociális ellátása 
bentlakás nélkül.Bihari Csaba János

Magánszemély
Hitelcél: Lakásvásárlási hitel
Hitelkeret összege: 10 000 000 Ft

Elhelyezett betétek száma: 25 db
Elhelyezett betétek összege: 12 131 576 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig 
elhelyezett betétek alapján: 55 815 Ft

Termékmenedzserként mindig is az értékteremtés volt a célom, hogy olyasvalamit 
alkossak, ami hasznos és szerethető. Ugyanezeket az elveket követve vágtunk bele 
párommal egy lakásvásárlásba és felújításba – a vételár egy részét a MagNet Banktól 
felvett hitelből, másik részét és a felújítást önerőből valósítottunk meg – aminek ered-
ményeképpen beköltözhettünk álmaink otthonába.

Katona Beatrix
Magánszemély
Hitelcél: szabadfelhasználású hitel
Hitelkeret összege: 3 000 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 16 db
Elhelyezett betétek összege: 3 536 405 Ft

Éves kamatmegtakarítás 2018. decemberig 
elhelyezett betétek alapján: 5 768 Ft

2017. augusztusában sikerült megvalósítani gyer-
mekeim (6,5 éves kislány és 4 éves kisfiú), férjem 
valamint az én álmaim első lépcsőfokát. Ez egy 
családi ház volt, melyről csak nyugdíjas éveinkre 
álmodoztunk. A kis házikó maga a „nyugalom szigete” 60 db gyümölcsfával. A ház 
megvásárlása családi segítség révén sikerült. 2017 decemberben úgy döntöttünk, 
hogy a családi segítséget megköszönjük, így a MagNet Bankhoz fordultunk, ahol 
3 000 000 Ft szabadfelhasználású hitelt vettünk fel. Ebből az összegből nemcsak a 
korábbi támogatást tudtuk visszaadni, hanem elkezdtük a tervezgetést, hogy saját 
igényeinkre formáljuk a házat, kertet. Megtanultuk, hogy soha ne adjuk fel álmainkat, 
mert ha el is akadunk az oda vezető úton, akkor csak egy segítő kéz kell! Köszönjük a 
MagNet Banknak, hogy ez a kezet most ők nyújtják nekünk! 

Katona Beatrix
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Gáspár János
Hitelcél: passzív lakás vásárlása
Hitel összege: 15 000 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 1 db
Elhelyezett betétek összege: 50 000 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decembe-
rig elhelyezett betétek alapján: 62 Ft

Tisztelt Támogatók! Családunkkal régóta Bu-
dapest belvárosában élünk és lányaink lak-
hatási támogatását szeretnénk a lakásvásárlásunkkal segíteni. Az ár és a közlekedés 
mellett nagyon fontos volt számunkra a választásnál, hogy a jövő generációinak is 
fenntartható passzív technológiával épített társasházat választottunk. Egy kicsi, de 
legalább két szobás lakást vásároltunk és ehhez vettünk fel hitelt, amihez ezúton is 
Támogatókat keresünk! :) Köszönettel: Gáspár Család 

Kiss Szilvia
Hitelcél: lakásvásárlás
Hitel összege: 28 400 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 7 db
Elhelyezett betétek összege: 7 127 831 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decembe-
rig elhelyezett betétek alapján: 6 867 Ft

Sziasztok! Első közös lakásunkat vásároltuk 
meg 2017 októberében, amelyhez hitelt vet-
tünk fel a MagNet Banktól. Több okunk is volt, amiért a MagNet Bankot választot-
tuk: mert felelős bankként közösségi célokat támogat, értéket képvisel, dolgozóként 
pedig még jobban „érzékelem” milyen fontos ezen célok teljesülése és segítése. A 
lakáskánkat fel kell újítani, ott szeretnénk a közös otthonunkat megteremteni. Sok lel-
kesedéssel, örömmel vágunk bele ebbe a feladatba. Támogass minket, hogy célunkat 
könnyebben teljesítsük! Máté&Szilvi 

Perus Gábor
Hitelcél: lakásvásárlás
Hitel összege: 13 000 000 HUF

Új csatlakozóként még nem részesül-
hetett kedvezményben az elszámolási 
időszakban.

Perus Gábor vagyok. Budapest mellett Mag-
lódon vásároltunk egy kis házat a párommal 
a Magnet Bank segítségével. Itt szeretnénk 
családot alapítani. Köszönjük szépen a támogatást!

Sziráki Franciska Henrietta
Hitelcél: vásárolt ház felújítása,  
korszerűsítése
Hitel összege: 4 000 000 HUF

Új csatlakozóként még nem részesül-
hetett kedvezményben az elszámolási 
időszakban.

A megvásárolt házamat szeretném felújítani- 
korszerűsíteni, átalakítani a mi igényeink szá-
mára hogy, egy meleg családi otthon lehessen belőle. A kertet meg szépíteni, hogy a 
szép otthon környezete is szép legyen.

Colberg Amarilla
Hitelcél: lakásvásárlás
Hitel összege: 12 600 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 5 db
Elhelyezett betétek összege: 5 200 702 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decembe-
rig elhelyezett betétek alapján: 10 150 Ft

Régi álmom vált valóra a MagNet Bank 
Lakáshitel segítségével, s több éves meg- 
takarítas után végre megvásárolhattam első saját lakásomat Budapesten. A Magyar 
Táncművészeti Egyetemen végeztem táncművész és pedagógusként, majd Párizs-
ban folytattam tanulmányaimat. Munkám során több száz emberrel kerülök kapcso-
latba. Főleg gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozom s igyekszem átadni a táncművé-
szet iránti szenvedélyt, valamint elkötelezettséget. Nyári táborok, kurzusok alkalmával 
tartok foglalkozásokat időseknek is, valamint hátrányos helyzetű fiatalokkal is dolgoz-
tam, de bárkinek is tartok foglalkozást, mindig próbálok a tánc által átadni valamit, 
hogy teljesebbé és könnyebbé váljanak hétköznapjaik. Szerencsés vagyok, hogy azzal 
foglalkozhatok, amit szeretek, s e tevékenységnek köszönhetően és a MagNet Bank 
segitségével saját otthont teremthetek.

BSZ Hungary Nonprofit Kft.
Hitelcél: Szociális és oktatási intéz-
mény(ek) elhelyezése
Hitel összege: 52 000 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 1 db
Elhelyezett betétek összege: 1 001 907 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decembe-
rig elhelyezett betétek alapján: 728 Ft

Nonprofit gazdasági társaságunk fő célja: Szo-
ciális, oktatási, nevelési, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs, gyermekjóléti alapel-
látási és gyermekvédelmi szakellátási tevékenységet végző szervezetek, intézmények 
működési feltételeinek javítása ingatlanok, tárgyi eszközök és pénzügyi források ren-
delkezésre bocsátásával. 
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Támogatható SZFÉRA hitelbe sorolt vállalkozások

Opera-Garden Hotel Kft.
Hitelcél: szálloda építés
Hitel összege: 712 000 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 431 db
Elhelyezett betétek összege: 828 546 794 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig 
elhelyezett betétek alapján:  
2 006 842 Ft

A MagNet Bank Zrt. hitelének segítségével sike-
rült felépíteni a 4 csillagos butikhotelünket, mely az Operaház melletti sétálóutcában 
található. 2013-ban Magyarország 3. legjobb szállodája lettünk a TripAdvisor interne-
tes oldalán elhelyezett vendégértékelések alapján. Honlapunk címe: www.operagar-
denhotel.hu

Az épülő szálloda

Nordkapp Kft.
Hitelcél: Folyószámla hitelkeret
Hitel összege: 4 000 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 431 db
Elhelyezett betétek összege:  
828 546 794 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decembe-
rig elhelyezett betétek alapján:  
6 540 Ft

Cégünk, a Nordkapp Kft. 2007 júliusában alakult, fő tevékenységünknek a biztosí-
tásközvetítést jelöltük meg. A magas színvonalú ügyfélkiszolgálást alapítójának két 
évtizedes, biztosítási területen eltöltött vezetői pályafutása és tanácsadói csapatának 
átlagosan tíz év feletti szakmai tapasztalata garantálja. Kiemelkedő elméleti és gyakor-
lati ismeretekkel rendelkezünk a lakossági- és vállalati vagyonbiztosítások, továbbá a 
gépjármű biztosítások teljes palettáján, de szakértelmünk kiterjed az élet-, egészség- 
és balesetbiztosítások területére is. Működési területünk Magyarország teljes területe, 
de vállaljuk magyarországi székhellyel rendelkező cégek külföldi telephelyeinek a biz-
tosítási menedzsmentjét is.

Halastó Camping Kft.
Hitelcél: forgóeszköz finanszírozás munkaerő bővítés
Hitel összege: 40 000 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 431 db
Elhelyezett betétek összege: 828 546 794 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig elhelyezett betétek alapján:  
98 248 Ft

A társaság családi vállalkozás generál ki-
vitelezésben építőipari tevékenységet 
végez. Lakó és középületek (iskola. óvoda 
bölcsőde) teljes és részleges felújítása. 
Kiváló szakemberekkel rendelkezünk. 
Azokban a szakmákban melyekben saját 
létszámmal nem rendelkezünk minőségi-
leg megbízható alvállalkozói kört foglal-
koztatunk.
MSZN ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 minőségtanúsításokkal rendelkezünk.

HEL Pékség Kft.
Hitelcél: sütőüzem korszerűsítése
Hitel összege: 25 000 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 431 db
Elhelyezett betétek összege: 828 546 794 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig elhelyezett betétek alapján: 53 174 Ft

Cégünk 2010 óta működik családi vállalkozásként. Fő tevékenységünk a friss pékáru 
gyártása. Cégünk eredményeinek és az Önökkel való jó kapcsolatnak köszönhető-
en több pályázaton is sikeresek voltunk, 
melynek következtében folyamatosak a 
beruházások, fejlesztések. Ennek köszön-
hetően az alkalmazottak létszáma mára 
48 főre nőtt. Partnereink között a kisebb 
boltok mellett megtalálhatóak hotelek és 
nagy élelmiszerláncok üzletei is. Célunk 
partnereink megtartása, illetve terméke-
ink és szolgáltatásaink folyamatos bőví-
tése.

HEL Pékség Kft.

MUNKAHELYTEREMTÉS

A Munkahelyteremtés szférában elért összes éves 
megtakarítás: 4 323 068 Ft

Elhelyezett betétek darabszáma: 431 db
Elhelyezett betétek összege: 828 546 794 Ft

Minube Kft.
Hitelcél: Kávégép vásárlás
Hitelkeret összege: 5 000 000 Ft 

Elhelyezett betétek száma: 43 db
Elhelyezett betétek összege: 828 546 794 Ft

Éves kamat megtakarítás 2019. januárig 
elhelyezett betétek alapján: 16 850 Ft

A szervezet: 
A világban elindult egy „újhullámos kávé moz-
galom”, mely a minőséget, egyediséget helye-
zi előtérbe: speciality coffee.
A Zsidai csoport tulajdonosai úgy döntöttek, hogy új fejezetet nyitnak a kávék terüle-
tén, és ezzel a kezdeményezéssel maguk mellé állítva több kávéházat, így Budapestet 
újra a kávéházak fővárosává szeretnék emelni. Ehhez csatlakoztunk, és megvásároltuk 
a minőségi kávét előállító Lamarzocco olasz kávégépet és az ehhez kapcsolódó kie-
gészítő eszközöket. A családunk 5 évet élt Kínában, és az ott szerzett tapasztalatokat 
szeretnénk hasznosítani egyrészt az egyedi design termékek eladásán, másrészt a 
multikulturális programokon keresztül. Rendelkezünk spanyol beszállítói kapcsolatok-
kal, akiktől kiváló minőségű, olcsó spanyol alapanyagokat tudunk vásárolni, amelyet 
az „bárban” kínálunk, illetve ezen árukat megvételre is kínáljuk.
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EGÉSZSÉGÜGY ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS DENTUS Magyarország Kft.
Hitelcél: NHP hitelkiváltás 
Hitelkeret összege: 15 500 000 Ft 

Elhelyezett betétek száma: 1448 db
Elhelyezett betétek összege: 2 692 346 465 Ft
Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig elhelyezett betétek alapján: 125 511 Ft

A szervezet:
A DENTUS – A fogorvos ren-
delője közel 10 éve működik 
a budapesti Hegyvidék köz-
pontjában. Szolgáltatásaink 
a szájhigiéniai tanácsadástól 
kezdve egészen a csontátül-
tetéssel kombinált műgyökér 
beültetésig terjednek, az esz-
tétikai fogászat célkitűzéseit 
mindig szem előtt tartva. El-
várásaink magunkkal szem-
ben a legmagasabbak: a 
rendelő technikai felszereltségét a legjobb gyártóktól válogattuk össze és folyamatos 
anyagbeszerzéseinket is szigorú szakmai szempontok alapján végezzük. Munkatársa-
ink rendszeresen részt vesznek érdeklődési körüknek megfelelő speciális kurzusokon, 
ezáltal is biztosítva, hogy a mindennapi gyógyító-megelőző munkában csak tudomá-
nyosan bizonyított eszközök és eljárások kerülnek felhasználásra.
A megvalósult beruházások révén ezt kínáljuk pácienseinkenk:
Gyors segítség, rövid várakozás: napi előjegyzéseinket úgy alakítjuk, hogy akut hely-
zetben napon belül, minden egyéb esetben pedig legfeljebb 2 napon belül fogad-
hassuk. Saját kezelőorvos: a DENTUS-ban Ön a fogorvosához és a higiénikusához jön, 
akik kezelésről kezelésre gondoskodnak ellátásáról.
Minden kezelés egy helyen: a DENTUS rendelőjében minden fő fogászati szakág el-
érhető helyben. Átlátható díjszabás: árlistánk mindenki számára ugyanaz és az Ön 
számára elérhető, megismerhető. Az első konzultáció alkalmával személyre szabott, 
részletes kezelési tervet készítünk Önnek, kezelései végén pedig részletes számlát 
kap. Minőséget alkotunk: komoly hangsúlyt fektetünk arra, hogy minden, a kezünk 
alól kikerülő munka még évek múlva is esztétikus és funkcionális legyen. A csak rövid 
távon használható megoldások helyett tartósságra törekszünk. Munkánk során csak 
a bizonyítékokon alapuló orvoslás szabályai szerint járunk el és a mindenkor érévnyes 
szakmai protokollokat követjük. Az alkalmazott anyagok és eszközök tekintetében vá-
lasztásunk az elismert gyártók széles körben, tudományosan dokumentált termékeire 
esik.
Jogszabályi megfelelőség: rendelőnk folyamatosan rendelkezik az összes megkívánt 
hatósági engedéllyel, előírt biztosítással.
Köponti elhelyezkedés: Budapesten, a Hegyvidék központjában, tömegközlekedéssel 
és gépkocsival is könnyen megközelíthető helyen vagyunk.
Minden munkanap reggel 8 órától este 8 óráig tartunk nyitva, és orvosaink délelőtti 
és délutáni időpontokban is dolgoznak, hogy a lehető legjobban alkalmazkodjunk 
életritmusához. – www.afogorvos.hu

A rendelő

Fájdalom-ambulancia Kft.
Hitel 1.
Hitelcél: Likviditás finanszírozás
Hitelkeret összege: 10 000 000 Ft
Elhelyezett betétek száma: 1448 db
Elhelyezett betétek összege: 2 692 346 465 Ft
Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig
elhelyezett betétek alapján: 295 970 Ft

Hitel 2.
Hitelcél: Eszközbeszerzés
Hitelkeret összege: 30 000 000 Ft
Elhelyezett betétek száma: 1448 db
Elhelyezett betétek összege: 2 692 346 465 Ft
Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig
elhelyezett betétek alapján: 411 213 Ft

Hitel 3.
Hitelcél: Eszközbeszerzés
Hitelkeret összege: 4 000 000 Ft
Elhelyezett betétek száma: 1448 db
Elhelyezett betétek összege: 2 692 346 465 Ft
Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig
elhelyezett betétek alapján: 14 805 Ft

Hitel 4.
Hitelcél: Eszközbeszerzés
Hitelkeret összege: 40 000 000 Ft
Elhelyezett betétek száma: 1448 db
Elhelyezett betétek összege: 2 692 346 465 Ft
Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig
elhelyezett betétek alapján: 329 592 Ft

Hitel 5.
Hitelcél: Eszközbeszerzés
Hitelkeret összege: 150 000 000 Ft
Elhelyezett betétek száma: 1448 db
Elhelyezett betétek összege: 2 692 346 465 Ft
Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig
elhelyezett betétek alapján: 1 391 181 Ft

A szervezet: 
Megalkottuk Magyarország első Medical-fitness koncepcióját. Küldetésünk, hogy 
kortól, nemtől függetlenül mindenki számára segítsünk, hogy egészségesebben él-
jenek, és fájdalom nélkül élvezzék a mozgást. Mindehhez professzionális biomecha-
nikai labor, magasan képzett szakemberek, orvosok, gyógytornászok edzők és szá-
mos kimagasló szolgáltatásunk ad segítséget.

Gyógyító Magyarok
Hitelcél: forgóeszköz finanszírozás
Hitelkeret összege: 20 000 000 Ft

Elhelyezett betétek száma: 1448 db
Elhelyezett betétek összege: 
2 692 346 465 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decem-
berig elhelyezett betétek alapján: 213 
168 Ft

A szervezet: 
Intézményünket 2003-ban azért hoztuk 
létre, hogy gyors és hatékony segítséget 
nyújthassunk pácienseinknek a fájdalommentes, szabad mozgás visszanyerésében és 
tartós megőrzésében.Fő szakterületünk a mozgásszervi sérülések kezelése, így példá-
ul hát-, térd-, derék-, és gerincfájdalom kezelése, rehabilitációja és a mozgató-rendszer 
állapotának felmérése.Széleskörű tapasztalattal rendelkező, fiatal szakemberekből 
álló csapatunk a legújabb, Magyarországon csak nálunk található, biomechanikai esz-
közök és változatos módszerek alkalmazásával személyre szabott terápiát állít össze 
minden betegünk számára.

Ortho Tech Innovation Kft.
Hitel célja: 3D-s nyomtató vásárlása
Hitel összege: 40 000 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 1448 db
Elhelyezett betétek összege: 
2 692 346 465 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. 
decemberig elhelyezett betétek alap-
ján: 369 429 Ft

Az OrthoTech Innovation kft. 2013-ban indította digitális fogszabályozó fogtechnikai 
szolgáltatását. A szakma legújabb trendjeinek megfelelő 3D tervezett és gyártott 
láthatatlan fogszabályozó készülék gyártása indult. Ezt a tevékenységet fejlesztette 
tovább 2014-ben a MagNet Bank által nyújtott NHP hitellel. 2 nagy teljesítményű 3D 
fogászati nyomtató vásárlásával fokozta a kapacitást. 2017-ben a fejlesztés egy kö-
vetkező állomása, hogy az OrthoTech Innovation kft saját fogtechnikai háttérrel, egy 
teljesen egyedülálló láthatatlan fogszabályozó szolgáltatást indít. A szolgáltatás alapja 
a saját 3D gyártás, egy új szájüregi szkenner, egy új mobil alkalmazás és egy teljesen 
átlátható, mobil fizetésen alapuló kedvező ár. A szolgáltatás jelentősen változtatja 
meg a fogszabályozó kezelés menetét igazán megkönnyítve a páciens helyzetét. Ezt 
a fejlesztést is a MagNet Bank finanszírozza.

Carillon Kft.
Hitelcél: Alacsony sugárterhelésű CT készülék telepítése
Hitelkeret összege: 38 500 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 1448 db
Elhelyezett betétek összege: 2 692 346 465 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig elhelyezett betétek alapján: 455 976 Ft

A szervezet: 
SZAKÉRTELEM. TÖRŐDÉS. BIZTONSÁG.
Fogászati kezelés kicsiknek és nagyoknak 
Oroszlánosan bátraknak, és nyúlszívűeknek 
- akár altatásban is. Sok fogúaknak, hogy mi-
nél tovább egészségesek maradjanak, fogat-
lanoknak, hogy újra bátran mosolyogjanak, 
élvezzék az ételeket, és szépen beszéljenek. 
Fogpanaszokkal küszködőknek, hogy ne 
szenvedjenek tovább, és panaszmentesek-
nek, hogy soha ne tudják meg, milyen érzés 
egy beteg fog…

Az Egészségügy és szociális ellátás szférában elért 
összes éves megtakarítás: 3 606 847 Ft

Elhelyezett betétek darabszáma: 1448 db
Elhelyezett betétek összege: 2 692 346 465 Ft
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Országos Szociális Intézményfenntartó Központ
Hitelcél: ingatlan vásárlás
Hitel összege: 96 000 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 1448 db
Elhelyezett betétek összege: 2 692 346 465 Ft 

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig elhelyezett betétek alapján:  
1 072 350 Ft 

Az Országos Szociális Intézményfenntartó 
Központ működésének fő célja, hogy „Hittel 
és szakértelemmel”, szociális, gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi tevékenységet lásson 
el intézmények működtetése és fenntartása 
révén, valamint jószolgálati tevékenységet 
végezzen a szegények és rászorulók megse-
gítése céljából. Az ingatlant az Országos Szo-
ciális Intézményfenntartó Központ vásárolta a 
fenntartásában működő Baptista Integrációs 
Központ (BIK) Családok Átmeneti Otthonai-
nak működtetése céljából. A szervezet a következő közhasznú tevékenységeket látja 
el: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű 
csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, gyermekjóléti alapellátási és 
gyermekvédelmi szakellátási tevékenység, intézmények fenntartása. Az ORSZIK fő te-
vékenysége idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül.

BSZ Hungary Nonprofit Kft.
Hitelcél: Szociális és oktatási intéz-
mény(ek) elhelyezése
Hitel összege: 52 000 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 1448 db
Elhelyezett betétek összege: 2 692 346 465 Ft 

Éves kamat megtakarítás 2018. decembe-
rig elhelyezett betétek alapján:  
1 225 795 Ft 

Nonprofit gazdasági társaságunk fő célja: Szociális, oktatási, nevelési, gyógyító, 
egészségügyi, rehabilitációs, gyermekjóléti alapellátási és gyermekvédelmi szakel-
látási tevékenységet végző szervezetek, intézmények működési feltételeinek javítása 
ingatlanok, tárgyi eszközök és pénzügyi források rendelkezésre bocsátásával. 
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Kékvölgy Zrt.
Hitelcél: iskola építés
Hitel összege: 82 000 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 679 db
Elhelyezett betétek összege: 1 291 659 178 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig 
elhelyezett betétek alapján: 305 289 Ft

A cégünket 2011-ben a Kékvölgy Pilisszentlászlói 
Waldorf Iskola szülők közössége, tanárai és barátok 
alapítottág meg. Elsődleges célunk az új iskola-
épületek felépítése és hasznosítása, valamint az 
építkezéshez szükséges források összegyűjtése, és az ezzel való gazdálkodás. További 
célunk az Iskola fenntartható működéséhez egy harmadik gazdasági láb kiépítése. Ezt 
a célt az iskola és a régió sorsáért felelősséget vállaló egyének individuális gazdasági 
kezdeményezéseinek felkarolásával, szervezésével és támogatásával szándékozunk 
elérni.
2012 augusztusban, az első új iskolaépület kész lett a jövő nemzedék befogadására. 
Mint szociális vállalkozás, készek vagyunk az iskola fenntartásának felelősségéből egy-
re nagyobb szerepet vállalni, támogatjuk a közösségünkből kiinduló társadalmi célú 
gazdasági kezdeményezéseket.

Váci Waldorf Alapítvány 
Hitelcél: építési projekt
Hitel összege: 54 000 000 Ft 

Elhelyezett betétek száma: 679 db
Elhelyezett betétek összege: 1 291 659 178 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig 
elhelyezett betétek alapján: 144 207 Ft

A szervezet: 
Vácott és vonzáskörzetében az egyetlen alternatív pedagógiával dolgozó oktatási in-
tézmény a Waldorf-iskola és óvoda, amelyeknek az alapítvány a fenntartója. Nagynak 
mondható a vonzáskörzete, kb. 30 km-es körből érkezik a tanulóknak több mint fele. 
Közösségi összefogással és a MagNet Bank hitelével új épületbe költözött az iskola 
2011-ben, egy volt laktanya területére. A felújított épület lehetővé teszi, hogy több 
gyermeket, méltóbb környezetben tudjunk fogadni. Az első ütem lezárulta után, to-
vábbi fejlesztéseket készülünk megvalósítani. A szellemi és közösségi élet sokféle új-
donságára nyílik lehetőség, mind gyermekeknek, mind felnőtteknek. 

Dr. Göllner Mária Waldorf Egyesület
Hitelcél: Ingatlanvásárlás
Hitel összege: 14 350 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 679 db
Elhelyezett betétek összege: 1 291 659 178 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig elhelyezett betétek alapján: 77 332 Ft

A szervezet: 
Egyesületünk fenntartásában működik az 
1989-ben alapított Dr. Göllner Mária Waldorf 
Óvoda Piliscsabán, mely az országban máso-
dikként nyitotta meg kapuit a waldorf peda-
gógia iránt elkötelezett családok gyermekei 
előtt. Vezető óvónőnk 8 éve Kiss Jolánka, aki 
a Nemzetközi Waldorf Szövetségben képviseli 
hazánkat. Ezidáig óvodánk az önkormányzati 
óvodával közös épületben működött, ezért 
hatalmas mérföldkő, hogy most a MagNet 
Bank hitelének segítségével saját ingatlant vásárolhattunk, ahol még ideálisabb kör-
nyezetet teremthetünk óvodásainknak. Az új helyen a főépületen kívül egy kisebb 
ház is áll, ahol minicsoportot tervezünk indítani az óvodába készülő gyermekeknek. 

KULTÚRA ÉS OKTATÁS 

A Kultúra és oktatás szférában elért összes éves 
megtakarítás: 5 570 562 Ft

Elhelyezett betétek darabszáma: 679 db
Elhelyezett betétek összege: 1 291 659 178 Ft

Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület
Hitelcél: Tanulmányi épület létrehozása
Hitelkeret összege: 18 000 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 679 db
Elhelyezett betétek összege: 1 291 659 178 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig elhelyezett betétek alapján: 80 647 Ft

A szervezet: 
A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület 2008 elején alakult lelkes szülők 
és tanárok együttes akaratával, azzal a céllal, hogy Waldorf szemléletű pedagógiai 
intézményeket hozzon létre, valamint, hogy a Waldorf-pedagógia alapelveit meg-
ismertesse a térségben. 2010 szeptemberétől tevékenységi körünket, szülői igényre 
óvodai ellátással bővítettük. Ezzel a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva min-
den szakmai igénynek megfelelő pedagógiai ellátást tudunk biztosítani 3-tól 15 éves 
korig. Jelenleg az Egyesület Győrsövényházon egy általános iskola, alapfokú művésze-
ti iskola és óvoda, Győrben pedig egy óvoda működtetője és fenntartója. Fejlesztési 
projekt: Pályázati és MagNet Bankos hitel segítséggel felépítettük a Wadrózsa Gyer-
mek és Ifjúsági Szállót. A 2015 szeptemberében átadott épület helységei tanulmányi 
időben az iskola rendelkezésére állnak, szünidőben pedig nyári táborok, továbbkép-
zések szervezésére adnak lehetőséget. 

Rákosmenti Waldorf Pedagógiai Alapítvány
Hitelcél: A Sashalmi Waldorf Iskola épületének bővítése
Hitelkeret összege: 100 000 000 Ft

Elhelyezett betétek száma: 679 db
Elhelyezett betétek összege: 1 291 659 178 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig elhelyezett betétek alapján: 622 926 Ft

A szervezet: 
Alapítványunk fő tevékenysége a budapesti 16. kerületben található Tündérrózsa wal-
dorf óvoda és a Sashalmi Waldorf Általános Iskola működtetése. Az elmúlt években 
intézményeink vonzereje jelentősen nőtt, így az 5 évvel ezelőtti 150 tanulóhoz képest 
immár több mint 200-an járnak az iskolánkba, amit az iskolaépületünk már nem képes 
kiszolgálni. Úgy döntöttünk, hogy 2017 nyarán egy új épületrésszel bővítjük az épü-
letet. Ebben és a régi szárnyban átalakításokkal újabb tantermeket és egy multifunk-
cionális aulát hozunk létre. Az így kialakított 2 új csoportterem, egy új fejlesztőterem, 
kibővített tanári és osztályterem, az új lépcsőház és az aula lehetővé teszi megnöve-
kedett közösségünknek, hogy az összes szükséges feladatnak helyet találjunk. Közös 
ünnepeink során végre nem kell külső helyszínre vonulnunk, diákok, tanárok és szülők 
együtt élvezhetik a waldorf iskolai élet örömeit.

Ó-Wald Nonprofit Kft.
Hitelcél: Óbudai Waldorf Iskola 
fejlesztéséhez ingatlanvétel
Hitel összege: 238 500 000 Ft 

Elhelyezett betétek száma: 679 db
Elhelyezett betétek összege: 1 291 659 178 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig 
elhelyezett betétek alapján: 1 558 787 Ft

A szervezet: 
A társaság fő tevékenységével szervesen kapcsolódik a tulajdonos Óbudai Waldorf 
Alapítvány tevékenységéhez. A társaság a megvásárolt területen Waldorf központot 
kíván kialakítani. Az új központban (a régi épületek értékesítésével) együttesen kerül-
ne kialakításra egy óvoda, általános iskola, középiskola, valamint tanárképző részleg.

Az óbudai Waldorf iskola épülete
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KÖRNYEZETVÉDELEM

Lelenc Kutyamentő Egyesület
Hitelcél: állatotthon, Állatokkal emberekért 
program
Hitelkeret összege: 1 400 000 Ft

Elhelyezett betétek száma: 584 db
Elhelyezett betétek összege: 861 248 376 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig 
elhelyezett betétek alapján: 0 Ft

A szervezet: 
A Lelenc Kutyamentő Egyesület közhasznú társadalmi szervezet. Tevékenységük 
elsősorban a súlyosan sérült, vagy az altatás-veszéllyel fenyegetett kutyák konk-
rét fizikai mentése. Évente közel 200 kutya kerül a gondozásukba, akiket gyógyí- 
tanak, és gazdát keresnek számukra. Gondozásukban egyidejűleg 55-65 kutya van 
(2011-ben 160 kutya került a gondozásukba, és 124-nek találtak gazdát).
A Lelenc KME weboldala mellett www.elvesztem.hu címen fórumot indítottak, me-
lyen bárki közzé teheti az elveszett, talált, vagy gazdát kereső állatok adatait, az ada-
tokat az önkéntesek figyelemmel kísérik, más fórumokkal összevetve aktualizálják, és 
elősegítik az állatok hazajuttatását. 
Tevékenységüket bővíteni szeretnék a Gazdi és a Kutyája Tanoda Programmal, ahol a 
résztvevők nemcsak rutinokat sajátíthatnak el saját ebeikkel, hanem etológiai, környe-
zet- és állatvédelmi ismereteret is szerezhetnek. Ez a program egyszerre megelőzés is, 
mivel a tájékozott, gondos gazda okos, jól nevelt kutyája nem válik árva ebbé. A prog-
ram megvalósításához területrendezésre, körbekerítésre és eszközök megvásárlására 
volna szükség, amelyet részben a folyószámlahitelből kívánnak fedezni.

(A kép csak illusztráció)

Míves kft.
Hitelcél: Beruházás
Hitelkeret összege: 25 000 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 584 db
Elhelyezett betétek összege: 861 248 376 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig elhelyezett 
betétek alapján: 256 695 Ft

A szervezet: 
A Fruccola étterem elkötelezett a környezetbarát és felelős vendéglátás megvalósí-
tása iránt. Ezért használunk kizárólag komposztálható csomagolóanyagot és környe-
zetbarát tisztítószereket, illetve számos hazai termelővel együttműködve próbálunk 
egyre több bio alapanyagot beszerezni. Az éttermek kialakításánal kiemelten fontos 
volt, hogy a természetes és újrahasznosított anyagokat részesítsük előnyben és egy 
fenntartható üzemeltetési rendszert hozzunk létre.

A Környezetvédelem szférában elért összes éves 
megtakarítás: 1 459 935 Ft

Elhelyezett betétek darabszáma: 584 db
Elhelyezett betétek összege: 861 248 376 Ft

Granuflex Holding Kft.
Hitelcél: innovatív termékgyártása újra-
hasznosított gumiból
Hitel összege: 300 000 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 584 db
Elhelyezett betétek összege: 
861 248 376 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decembe-
rig elhelyezett betétek alapján:  
1 203 240 Ft

A szervezet: 
A Granuflex cégcsoport több évtizede jelentős szereplője a gumihulladék-hasznosí-
tási iparnak. A cégcsoport azon kevés vállalat közé tartozik, amelyik nemcsak a hasz-
nált gumiabroncshegyek feldolgozásában vesz részt, hanem az újrahasznosított gu-
mit innovatív termékekhez felhasználva, azokat anyagában hasznosítja újra, elkerülve 
a gumiabroncsok erőművi égetését. A gumi mind természetes, mind mesterséges 
formájában az egyik legértékesebb ipari nyersanyagunk, többszöri felhasználása je-
lentősen csökkenti az ipari környezeti terhelést és elősegíti a fenntartható fejlődést. A 
cégcsoport éves szinten 10-15 ezer tonna használt gumiabroncsot gyűjt be és dolgoz 
fel, amelyből az iparág egyik úttörőjeként és domináns piaci szereplőjeként a 80-as 
évektől kezdődően gyárt sportpálya burkolatokat, játszótéri ütéscsillapító lapokat, 
épít biztonsági minősítésű sportpályákat és játszótereket, valamint szeretne piacve-
zetővé válni régiónkban vasúti zaj és rezgéscsillapító rendszerek kifejlesztésében is.

A Zöldenergia szférában elért összes éves 
megtakarítás: 2 186 708 Ft

Elhelyezett betétek darabszáma: 585 db
Elhelyezett betétek összege: 1 039 013 638 Ft

ZÖLDENERGIA

Fotoszféra Kft.
Hitelcél: naperőmű finanszírozás
Hitelkeret összege: 156 000 000 Ft

Elhelyezett betétek száma: 585 db
Elhelyezett betétek összege: 1 039 013 638 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig elhelyezett betétek alapján: 928 485 Ft

A szervezet: 
Fotoszféra Kft. egy naperőműpark 480 kW 
beépített kapacitással, Jászágó külterületén. 
A beruházás önerőből és Mentor-szféra hi-
telből valósult meg. Az erőmű a hálózatra 
termel az állami támogatású kötelező átvé-
teli rendszeren keresztül és 2016-ban termelt 
energia 200 háztartás éves fogyasztását fe-
dezhette.

Newergies Kft.
Hitelcél: Naperőműépítés finanszírozása
Hitelkeret összege: 144 000 000 HUF

Elhelyezett betétek száma: 585 db
Elhelyezett betétek összege: 1 039 013 638 Ft

Éves kamat megtakarítás 2018. decemberig elhelyezett betétek alapján:  
1 258 223 Ft

A szervezet: 
A teljes egészében magyar magántulajdonú Newergies Kft. 2008-ban alakult és a 
kezdetektől fogva kizárólag megújuló energiaiparral foglalkozik. A cég legfőbb célja, 
hogy tevékenységének köszönhetően mindenki számára elérhetővé tegye a megúju-
ló energiák hasznosításának lehetőségeit hazánkban. A cég számos hazai napelemes 
komplex energetikai, napelemes háztartási méretű kiserőmű és 50 kW fölötti kiserőmű 
projektet valósított meg. Elsőként az országban uniós támogatás nélkül 2015-ben 
átadták Jászágón az 500kW-os naperőművü-
ket. A jászágói naperőmű 2000 darab polyk-
ristályos napelemből 12.000m2-en épült fel, 
a teljes termelőkapacitás megközelítőleg 
550-580 ezer kWh évente, ami több mint 200 
családi ház (vagyis az egész település) éves fo-
gyasztását képes lenne fedezni. Termelése az 
áramszolgáltatói hálózatba kerül értékesítésre.  
A naperőmű 10 éven belül megtérül, a terve-
zett élettartama 35 év. 
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KUTATÁS-FEJLESZTÉS

Elhelyezett betétek darabszáma: 575 db
Elhelyezett betétek összege: 507 833 850 Ft

KAP – CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP

Elhelyezett betétek darabszáma: 92 db
Elhelyezett betétek összege: 151 794 376 Ft

BIOGAZDÁLKODÁS

Elhelyezett betétek darabszáma: 574 db
Elhelyezett betétek összege: 1 073 401 753 Ft

A Biogazdálkodás szférában jelenleg nincsen hitelfelvevő, ezért a megtakarítás  
a Civil támogatási alapot növeli.

Aktívan keressük azokat a MagNet Bank finanszírozású biogazdálkodási projekteket, 
amelyek a programba bekerülve részesülhetnek a közösségi betétesek által gyűjtött 

hitelkedvezményből.

A Kutatás-fejlesztés szférában jelenleg nincsen hitelfelvevő, ezért a megtakarítás a 
Civil támogatási alapot növeli.

Aktívan keressük azokat a MagNet Bank finanszírozású Kutatás-fejlesztési projekteket, 
amelyek a programba bekerülve részesülhetnek a közösségi betétesek által gyűjtött 

hitelkedvezményből.

MagNet Bank Zrt.

2019. január 18.


