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Beadási 

határidő 

A Kölcsönt kizárólag a Hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt 

mellékletek csatolásával igényelhetik az ügyfelek az MFB Pontokon. Amennyiben 

bármelyik kötelezően előírt melléklet hiányzik, a hitelkérelem nem fogadható be. 
2018. szeptember 10.- 2020. november 1. 

Rendelkezésre 

álló forrás 
79,63 milliárd Ft 

Kölcsön 

összege 

Min 1 millió Ft – Max 150 millió Ft 

Kezdő vállalkozások által igényelhető hitel összege maximum 25 millió Ft lehet. 

Kölcsön 
devizaneme 

HUF     

Kondíciók 

Kamat: 0 %/ év 

Késedelmi kamat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48 §-
ában meghatározott mértékű késedelmi kamat (jegybanki alapkamat 1/3-a) 

Egyéb költségek: nem kerül felszámításra, kivéve az, amely harmadik felet érint 
(pl.: értékbecslői, közjegyzői díj, követelésbehajtás költségei) 

Törlesztés 

ütemezése 

A törlesztés a türelmi idő lejártát követően havonta egyenlő tőketörlesztő 

részletekben történik. Esedékessége a tárgyhónap 15. napja.  

Jogosultak 

Devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az 

Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén 

fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban 
finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-

, kis- és középvállalkozások. 
A Hitelprogramban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást. 

A Hitelprogramban kezdő vállalkozások is igényelhetnek támogatást. 

Megvalósítás 

helye 

Magyarországon bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. A Projekt maga 
a Közép- Magyarországi régión kívül valósul meg.  

 A megvalósulási helynek a hitelkérelem benyújtásakor már 

bejegyzésre kell kerülnie a cégkivonatba, illetve a Végső 
Kedvezményezettről vezetett megfelelő nyilvántartásba, továbbá a 

későbbiekben igazolni kell azt is, hogy ott valóban gazdasági tevékenység folyik.  

 Mobileszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely 

vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra 
kerülnek.  

Kizáró okok 

 potenciálisan gazdaságilag nem életképes;  

 a kedvezményezett vagy valamely kapcsolt vállalkozása jogerős végzéssel 
elrendelt csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, vagy egyéb – a 

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, 
illetve felszámolási eljárás alá vonható lenne és/vagy kiegyenlítetlen lejárt 

köztartozása van, ellene végrehajtási eljárás indult  
 a Kölcsönszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges 

jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik 

 a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis 
vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatott tett 

 a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenységének 
korlátozását rendelte el 

 állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett 

határozatának nem tett eleget  
 amely mesterségesen teremtette a támogatási jogosultság megszerzéséhez 

szükséges körülményeket kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer 
céljaival ellentétes előnyhöz jusson 

 amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vagy más jogszabály 
értelmében nem részesülhet támogatásban  

 adatszolgáltatási kötelezettségek nem teljesítése 

 amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek 
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 harmadik személy felé olyan kötelezettsége áll fenn, amely a Kölcsönnel 

létrejött Projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja 

 az uniós állami támogatási szabályok szerint nehéz helyzetben lévő 
vállalkozás  

 a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll 
 kizárólag pénzügyi tranzakciót megvalósító továbbértékesítési célú 

eszközvásárlás (ideértve az ingatlan vásárlását is) a Hitelprogram keretében 

nem finanszírozható  

Támogatható 

tevékenységek 

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. 5. mellékletének  

 3.3.10.1. pontjának megfelelő tárgyi eszköz beszerzés (ingatlan vagy 
infrastrukturális költség nem elszámolható!) 

 3.3.10.3. pontjának megfelelő immateriális javak beszerzése (önállóan nem, 
kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan támogatható) 

Elszámolható 
költségek 

Eszközbeszerzés esetén a hitelprogram keretében kizárólag a Termékleírás 1. 
számú mellékletben található Vámtarifa szám (VTSZ) listán szereplő VTSZ számok 

alá tartozó, a fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges eszközök 
beszerzésének költsége. 

Immateriális javaknál az elszámolható költségek maximális mértéke az összes 
elszámolható költségre vetített 20%-a. 

Elvárt 

biztosítékok 
köre 

A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni. A beruházás tárgya a futamidő 
végéig nem idegeníthető el.  

Az elvárt fedezettség mértéke:  

 tárgyi eszköz esetén 50%;  
 immateriális javak beszerzése esetén a befogadási értékből számítva a 

tőkekitettség 50%-a.  
Kiegészítő biztosítéki formák:  

 ingatlan jelzálog,  

 ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön, készleten),  

 fizetési számla követelésen alapított óvadék,  

 gazdasági társaság és szövetkezet esetén a tulajdonos készfizető kezessége,  

 egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége,  

 hitelintézet által vállalt garancia.  

Projekt 
megvalósítási 

időpontok 

Rendelkezésre 
tartási idő 

Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 9 

hónap, ami indokolt esetben 3 hónappal 
meghosszabbítható (a hosszabbítás a türelmi idő 

csökkentésének a terhére történhet). 

Türelmi idő 
A rendelkezésre tartás végétől számított max. 3 hónap, 
végső lejárata maximum a szerződéskötéstől számított 12. 

hónap utolsó napjára eshet. 

Projekt 
megvalósulásának 

határideje 

A Projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg 

befejezett) a Szerződéskötést követő 9 hónapon belül 

be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 3 
hónappal meghosszabbítható. 

Futamidő 

A kölcsönből beszerzendő új eszköz Tao. szerinti 

amortizációjának végéig (maximum 2-7 év).  
A maximális futamidőt a leghosszabb maximális 

amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó futamidő 
alkalmazásával szükséges meghatározni. 

A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy 

rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák. 

Egyéb  
A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének 

legalább 10%-a. 

 


