A kis- és középvállalkozások finanszírozását segítő támogatott programok
Érdeklődni: Zsadányi Zsolt Telefon: 20/3795041
Biharkeresztesi Városfejlesztési KFT.
2009. február
A program neve:

Ki veheti
igénybe?

(Országos Mikrohitel
Alapból
mikrovállalkozások
(200 millió Ft éves
finanszírozott)
Országos Mikrohitel árbevételig)
Program

Elérhető
összeg
beruházási és
forgóeszköz
célra:
6,3 millió Ft

A program
célja

Futamidő

Kamatok és
díjak

beruházási hitel
esetén:
Jegybanki
beruházási hitel és max. 8 év,
alapkamat,
forgóeszköz hitel forgóeszközegyéb díj nincs
hitel esetén
:max. 3 év

Teljes
keret

A támogatás elérhető:

Megyei Vállalkozásfejlesztési
kb. 14 Mrd Ft Alapítványok (HVK-k)
Információ: www.mva.hu
Elérhető: K&H Bank Zrt., Volksbank
Zrt., Agria Bélapátfalvai
Takarékszövetkezet,
Mikrofinanszírozó Pénzügyi
Szolgáltató Zrt.

ÚJ
MAGYARORSZÁG
Mikrohitel

mikrovállalkozások
(200 millió Ft éves
árbevételig)

forgóeszköz: 6
millió Ft
beruházási: 10
millió Ft

max. 10 év,
Pénzügyi
beruházási hitel és forgóeszközhite
közvetítők
58,6 mrd Ft
forgóeszköz hitel l esetén max. 1
határozzák meg
év
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Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítványok: Heves, SzabolcsSzatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, BácsKiskun, Baranya, Veszprém, Somogy,
Zala megyei, Székesfehérvári
információ:
http://ummikrohitel.hu/www.mvzrt.hu

A program neve:

Ki veheti
igénybe?

MFB HITELEK
(Új Magyarország
Vállalkozásfejlesztési
Hitelprogram,
mikro-, kis és
Agrárfejlesztési
középvállalkozások
Hitelprogram,
Agrárforgóeszköz
Hitelprogram, TÉSZ
forgóeszköz Hitelpr.
Új Magyarország
Kisvállalkozói
Hitelprogram

Új Magyarország
Kis- és
Középvállalkozói
Hitelprogram

Széchenyi Kártya megduplázott
kamattámogatás

Mikro-,
kisvállalkozások

mikro-, kis és
középvállalkozások

mikro-, kis és
középvállalkozások

Elérhető
összeg

változó

1-50 millió Ft

10-100 millió
Ft

max. 25 millió
Ft

A program
célja

beruházási és
forgóeszközhitel

Beruházási hitel

beruházási hitel

forgóeszközfinanszírozás

Futamidő

Kamatok és
díjak

Teljes
keret

változó

Február 02-án
kb.: 6,20% 13,5%
(Jellemzően: 3
160 mrd Ft
havi EURIBOR
+ max. 4%,
vagy 3 havi
Bubor + 4 %)

Max 15 év

Február 02-án
kb.: 6,2%
(3 havi
EURIBOR+
4%)

max. 10 év

Február 02-án
kb.: 7,5%
(3 havi
50 mrd Ft
EURIBOR*0,7
5+0,75% +
max. 5%)

1+1év

Február 02-án
kb.: 12,3%(1
havi BUBOR+
plusz 2 mrd
max. 4%+ 0,8%
Ft
- 2%
kamattámogatás
)
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A támogatás elérhető:

Az MFB honlapján felsorolt
kereskedelmi bankoknál és
hitelközvetítőknél
Információ: http://www.mfb.hu

MAG Zrt,
Magyar Posta,
RFH Zrt.,
MFB honlapján felsorolt
mikrofinanszírozók és
takarékszövetkezetek
A Volksbank Zrt.-nél elérhető, plusz
az alábbi bankok indítják hamarosan
(le vannak szerződve): Budapest
Bank, CIB, Erste, K&H, OTP,
Raiffeisen, Sopron Bank,
Takarékszövetkezeti Bank,UniCredit,
Banco Popolare, Bóly és Vidéke
Takarékszövetkezet, Endrőd és
Vidéke Takarékszövetkezet,
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet,
Nagykáta és Vidéke
Takarékszövetkezet, Siklós és Vidéke
Takarékszövetkezet, Szabolcs
Takarékszövetkezet, VölgységHegyhát Takarékszövetkezet
Információ: http://www.mfb.hu,
http://www.mvzrt.hu
A KAVOSZ-szal szerződést kötött
hitelintézeteknél. Információ:
www.kavosz.hu

A program neve:

Ki veheti
igénybe?

Új Magyarország
Hitelgarancia

a mikro-, kis és
középvállalkozások
a részükre a
kereskedelmi
bankok által nyújtott
hiteleinek
garantálásával

Garantiqa
Hitelgarancia

mikro-, kis és
középvállalkozások

Elérhető
összeg

A program
célja

KKV-k által
max. 100 millió felvett beruházás,
Ft-os hitelek
forgóeszköz80%-át lehet
finanszírozási
garantálni
hitelekre
garanciavállalás

80%

KKV-k hitelhez
jutásának javítása

Futamidő

max.10 év

max. 25.év
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Kamatok és
díjak

Teljes
keret

Garancia-díj: a
garanciavállalás
28,2 mrd Ft
mértékének
1%-a évente

plusz 450
mrd Ft
(össz. 900
mrd Ft)

A támogatás elérhető:
A garanciaprogramban jelenleg a
K&H Bank és Volksbank vesz részt,
leszerződött továbbá a Raiffeisen és
az Agria Takarékszövetkezet. Az
Unicredit bank szerződéskötés előtt
áll.
Információ: http://www.mvzrt.hu

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nél
információ: www.hitelgarancia.hu

I. (Országos Mikrohitel Alapból finanszírozott)
Országos Mikrohitel Program
Megcélzott vállalkozói kör:
Mikrovállalkozások fejlesztéseihez (beruházási mikrohitel) és működésük fenntartásához
(forgóeszköz mikrohitel).

Programleírás
Programleírás

•

•

Program célja

•

Országos Mikrohitel Alap
(OMA)
Hitelfelvevők lehetséges
köre

•
•

•

•
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Az állami tulajdonú Országos Mikrohitel Alapot
(OMA) a megyei vállalkozásfejlesztési központok
(Helyi Vállalkozói Központok, HVK-k) helyezik ki az
egységes Mikrohitel Kézikönyv feltételei alapján. A
HVK-k kezelésében álló, az OMA részét képező Helyi
Alapok terhére a HVK-k a központi program
feltételeitől némileg eltérő feltételű mikrohitelezést is
folytathatnak.
A hitelkérelmek befogadását, előkészítését a HVK-k
végzik, a szerződést a Magyar Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány (MVA) jóváhagyását követően, az MVA
nevében a HVK-k írják alá. A folyósítást, illetve
hitelszámlák kezelését az MVA végzi.
A kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem a
kívánt mértékben finanszírozható magyarországi
székhelyű mikrovállalkozások fejlesztésének
működésének javítása.
A magyar Állam tulajdonában álló pénzalap. Kezelője
a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA).
Székhely: A programban a devizajogszabályok alapján
belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel,
vagy az Európai Gazdasági Térség területén
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni
vállalkozó vehet részt.
Méret: A 2004. évi XXXIV. törvény szerinti
mikrovállalkozások közül azok, amelyeknek az éves
nettó árbevétele legfeljebb 200 millió Ft1,
Egy mikrovállalkozásnak egyszerre összesen
maximum 10 millió Ft tőketartozása lehet a JEREMIE
holdingalappal és az Országos Mikrohitel Alappal
(OMA) szemben.

A hitellel finanszírozható induló vállalkozás is.
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A hitelek felhasználása

•

•

•
•
Fejlesztés helye
Tevékenység típusa,
szektor, ágazat
Hitelnagyság
Futamidő

Türelmi idő
A mikrovállalkozástól
elvárt saját erő
A hitel felhasználásának
határideje
Kamatozás

Díj
Hitel folyósítása

Biztosíték

Hol lehet igénybe venni?

•
•
•
•
•
•
•
•

A hitel felhasználható gépek, berendezések, egyéb
tárgyi eszköz beszerzések és más beruházások
finanszírozására, a már meglévő üzleti tulajdon vagy
bérelt infrastruktúra bővítésére és/vagy fejlesztésére,
illetve a tevékenység bővítéséhez szükséges
forgóeszközök, szolgáltatások biztosítására.
A beruházási hitel esetén a beruházáshoz kapcsolódó
forgóeszköz finanszírozásra fordítható összeg a
folyósított hitel maximum 50%-a lehet.
Lehetőség van csak forgóeszközhitel felvételére is.
A hitel nem használható fel visszaigényelhető ÁFA
finanszírozására, hitelintézettel szemben fennálló hitel
és ÚMMP mikrohitel kiváltására.
Országos
Korlátozások a vonatkozó de minimis szabályok
alapján
Beruházási hitel esetén maximum 6,3 millió Ft.
Forgóeszközhitel esetén maximum 6,3 millió Ft.
Beruházási hitel esetén maximum 8 év,
Forgóeszközhitel esetén maximum 3 év.
Előtörlesztés lehetséges
Maximum 6 hónap.
Legalább a tervezett fejlesztés 20%-a.

A szerződéskötéstől számított két hónapon belül meg
kell kezdeni a hitel felhasználását.
• Jegybanki alapkamat +/- 3%
• A Helyi Alapokból finanszírozott mikrohitel esetében
a kamatot a HVK állapítja meg.
• Egyéb díjak nem számíthatók fel, kivéve az esetleges
garancia díját.
• A hitel 50%-a későbbi elszámolás kötelezettsége
mellett előfinanszírozható, a fennmaradó rész
folyósítására az Üzleti Tervben vállalt fejlesztés
megkezdésének igazolása után kerülhet sor.
• A HVK által végzett értékelést követően a bevont
biztosítékoknak legalább a hitelösszeg 100%-át kell
fedeznie.
A mikrohitel a hiteligényló székhelye szerinti megyei
vállalkozásfejlesztési alapítványnál igényelhető. Az
alapítványok listája a www.mva.hu honlapon található.
•
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II. Új Magyarország Mikrohitel Program
„A” kiírás; szakosodott mikrofinanszírozó szervezetek

Megcélzott vállalkozói kör:
Banki hitellel nem rendelkező mikrovállalkozások fejlesztéseihez (beruházási mikrohitel) és
működésük fenntartásához (forgóeszköz mikrohitel).
Programleírás
• A JEREMIE alapból refinanszírozott hitelkeret, amely
a kereskedelmi banki hitelekkel nem finanszírozott, de
hitelképes mikrovállalkozások számára kínál
finanszírozási lehetőséget. A hitelkérelmek
befogadását, elbírálását, a szerződéskötést, a
folyósítást, illetve hitelszámlák kezelését a
szakosodott mikrofinanszírozó szervezetek
(továbbiakban: MFSZ) végzik.
JEREMIE holdingalap és
• A GOP 4. prioritásának és a KMOP 1.3
kezelője
intézkedésének (a KKV-ék finanszírozásának javítása)
forrásaiból képzett visszaforgó jellegű alap.
• Az alap nevében a Magyar Vállalkozásfinanszírozási
Zrt. (MV Zrt.) jogosult eljárni.
Hitelfelvevők lehetséges
• Székhely: A programban a devizajogszabályok alapján
köre
belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel,
vagy az Európai Gazdasági Térség területén
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni
vállalkozó vehet részt.
•

Méret: A 2004. évi XXXIV. törvény szerinti
mikrovállalkozások közül azok, amelyeknek az éves
nettó árbevétele legfeljebb 200 millió Ft. (A hitellel
finanszírozható induló vállalkozás is)
ÉS

•

•

•

Forgóeszközhitel esetén: amelynek hitelintézettel
szemben az elmúlt 1 hónapban nem állt fenn
hiteltartozása .
Beruházási hitel esetén: amelynek hitelintézettel
szemben az elmúlt 1 hónapban nem állt fenn –
forgóeszközhitel kivételével – hiteltartozása.
Egy mikrovállalkozásnak egyszerre összesen
maximum 10 millió Ft tőketartozása lehet a
holdingalappal és az Országos Mikrohitel Alappal
(OMA) szemben.
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A hitelek felhasználása

•

•

•
•

Fejlesztés helye
Tevékenység típusa,
szektor, ágazat
Hitelnagyság

Futamidő

Országos, konvergencia régiók szerinti bontásban.
Korlátozások a vonatkozó de minimis szabályok
alapján
• Beruházási hitel esetén maximum 10 millió Ft.
• Forgóeszközhitel esetén maximum 6 millió Ft.
A 6 millió Ft feletti hitelek állománya egy pénzügyi
közvetítő esetében a teljes hitelportfolió értékének maximum
40%-a lehet.
• Beruházási hitel esetén maximum 10 év,
Forgóeszközhitel esetén maximum 1 év.
• Előtörlesztés lehetséges
•
•

Türelmi idő

•

A mikrovállalkozástól
elvárt saját erő
A hitel felhasználásának
határideje
Kamatozás
Díj

•
•
•
•

•

Hol lehet igénybe venni?

2
3

A hitel felhasználható gépek, berendezések, egyéb
tárgyi eszköz beszerzések és más beruházások
finanszírozására, a már meglévő üzleti tulajdon vagy
bérelt infrastruktúra bővítésére és/vagy fejlesztésére,
illetve a tevékenység bővítéséhez szükséges
forgóeszközök, szolgáltatások biztosítására.
A beruházási hitel esetén a beruházáshoz kapcsolódó
forgóeszköz finanszírozásra fordítható összeg a
folyósított hitel maximum 30%-a lehet.
Lehetőség van csak forgóeszközhitel felvételére is.
A hitel nem használható fel visszaigényelhető ÁFA
finanszírozására, hitelintézettel szemben fennálló hitel
és az OMA-ból folyósított mikrohitel kiváltására.

Maximum 2 év, forgóeszköz-finanszírozás esetén
maximum 2 hónap. A portfoliónak türelmi idő
tekintetében kiegyensúlyozottnak kell lennie. 2
Beruházási hitel esetén legalább a tervezett fejlesztés
20%-a.
A szerződéskötéstől számított két hónapon belül meg
kell kezdeni a hitel felhasználását.
A pénzügyi közvetítő határozza meg.
Egyszeri tranzakciós díj (pl. hitelbírálati díj,
folyósítási jutalék) felszámítható összesen maximum
50 ezer Ft-ig. Egyéb költség (díj) nem számítható fel.
Garancia igénybevétele esetén a garanciadíjat a
mikrohitelt felvevő ügyfél fizeti.3

A mikrohitelt a programba bejelentkezett mikrofinanszírozó
szervezeteknél és hitelintézeteknél lehet igénybe venni.
(www.ummikrohitel.hu)

A hitel összegével súlyozott türelmi idő éves átlaga nem haladhatja meg a 12 hónapot.
Az ügyféltől az MFSZ átvállalhatja a garanciadíjat.
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III. MFB Új Magyarország Kis-és Középvállalkozói Hitelprogram
Megcélzott vállalkozói kör:
Kis- és középvállalkozások 100 M Ft-ig terjedő fejlesztéseihez.
Hitelprogram keretösszege
50 milliárd forint (25 Mrd Ft JEREMIE és 25 Mrd Ft MFB Zrt. forrás)
Hitel típus
Éven túli lejáratú beruházási hitel.
Hitelfelvevők köre
A hitelt a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény szerinti magyarországi székhelyű, a devizajogszabályok alapján belföldinek
minősülő mikro- , kis és középvállalkozások igényelhetik.
A hitel felhasználása
A hitel felhasználható
 tárgyi eszközbe történő beruházáshoz,
 a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szabadalmi jog, licenc, know-how
vagy nem szabadalmazott technikai tudás (immateriális javak) vásárlásához,
előállításához,
 a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz
finanszírozásához.
Hitel összege
Legalább 10 millió forint, legfeljebb 100 millió forint
amelyhez az MFB Zrt. a finanszírozó hitelintézeteknek a hitelforrás 50%-át az Új
Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 12. Kis és Középvállalkozói
Hitelprogram refinanszírozás hitelcél keretében biztosítja, míg a fennmaradó 50%-ot az
MV Zrt. biztosítja.
Saját erő
A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa
visszaigénylésére nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének legalább 15%-a. A saját erő
saját forrásból és az államháztartás más alrendszereiből vagy közösségi forrásból kapott
vissza nem térítendő támogatásból állhat.
Hitel pénzneme
HUF
Hiteldíjak
Ügyfél kamat
Kezelési költség
Folyósítási jutalék
Projektvizsgálati díj
Rendelkezésre tartási díj

3 havi EURIBOR*0,75+0,75%+ legfeljebb 5%
Nem kerül felszámításra.
Legfeljebb egyszeri 1%, amely az első
folyósításkor kerül felszámításra.
Egyszeri díjként kerül felszámításra: legfeljebb 25
e Ft+a hitelösszeg 0,1 %-a
Legfeljebb 0,25%/év.

9
Előtörlesztési díj
Módosítási díj
Futamidő alakulása
Rendelkezésre tartási idő
Lejárat
Türelmi idő

Nem kerül felszámításra.
Mértéke a fennálló hitelösszeg legfeljebb 0,1 %-a,
(de legalább 10 ezer Ft.)
Szerződéskötéstől számított legfeljebb 2 év.
Szerződéskötéstől számított legfeljebb 10 év.
Szerződéskötéstől számított legfeljebb 2 év.

Törlesztés ütemezése
Türelmi időt követően negyedéves egyenlő tőketörlesztő részletek.
Biztosítékok
A finanszírozó hitelintézet belső szabályzatai szerinti, szokásos bankári biztosítékok.
Egyéb feltételek
Megkezdett beruházás is finanszírozható, de legfeljebb a hitelkérelem benyújtását
megelőző 6 hónapon belül keletkezett számlák vagy annak megfelelő számviteli
bizonylatok számolhatók el saját erőként.
Állami támogatás formája
Kedvezményes kamatozású kölcsön.
Állami támogatás mértéke
Bármely vállalkozásnak, bármely három pénzügyi év időszakában odaítélt csekély
összegű támogatás támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurót, közúti
szállítás területén működő vállalkozás esetén a 100 000 eurót.
Állami támogatás kategóriája
Az állami támogatás kategóriája: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87.
cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet I. számú
melléklete szerint: „D. Csekély összegű támogatás.” A hitelt kizárólag a Szerződés 87. és
88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK
bizottsági rendelettel (megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2006.12.28-án HL
379 L, ,5. oldal) összhangban lehet nyújtani.
Támogatástartalom igazolása
A hitelfelvevőnek előzetesen nyilatkoznia kell arról, hogy az adott évben és az azt
megelőző két pénzügyi évben mennyi csekély összegű támogatást vett igénybe.
A támogatásról szóló igazolást a kedvezményezettnek a kedvezményes kamatozású hitel
vonatkozásában nyújtott támogatás tartalmáról és a támogatásra vonatkozó kategóriáról
az MFB Zrt. és az MV Zrt. adja ki.
Kérelem benyújtása
A hitelkérelmet a programban résztvevő hitelintézetekhez lehet nyújtani.
A programban résztvevő hitelintézetek listáját az MFB Zrt. és MV Zrt. a honlapján, a
www.mfb.hu és www.mvzrt.hu címen teszi közzé.
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Igénybevételi lehetőség
A program keretében hitelszerződés megkötésére 2013. december 31-ig kerülhet sor.
Hitelezésből kizártak köre
Nem vehet részt a hitelprogramban az olyan vállalkozás, egyéni vállalkozó, aki/amely
a cégbíróságon nincs bejegyezve (kivéve az egyéni vállalkozókat, valamint az SZJA
tv. 3. § 17. pontjában felsorolt személyeket),
 csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt áll,
 a hitelkérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, adó- vagy adók
módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési
halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
 hitelszerződésből vagy bankgarancia-szerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn,
 a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik,
 az Európai Bizottság valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata által
érintett és a tiltottnak minősített támogatást nem fizette vissza,
 a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai
Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely
támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki
felróható okból nem teljesítette,
 az EK-Szerződés I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek
elsődleges termelésével foglalkozik,
 a 1407/2002/EK tanácsi rendelet értelmében a szénágazatban tevékenykedik,
 a 104/2000/EK tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra ágazatban
tevékenykedik,
 nehéz helyzetben van.
A hitel nem használható fel
 forgóeszköz vásárlásra,
 olyan projektek finanszírozására, amelyek megvalósítási helye a Középmagyarországi régióban van.
 más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására,
 áfa finanszírozására, kivéve, ha a hitelfelvevő áfa visszaigénylésére nem jogosult,
 az exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez,
értékesítési hálózat létesítéséhez, működtetéséhez, illetve az exporttevékenységgel
összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos
finanszírozásra,
 az import áruk helyett hazai áruk beszerzését előnyben részesítő beruházás
finanszírozása,
 a teherszállító járművek megvásárlására a közúti teherszállítás (TEÁOR 2003. 60.24,
TEÁOR 2008. 49.41) terén működő vállalkozások esetén,
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IV. MFB Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram
Megcélzott vállalkozói kör:
Kis- és középvállalkozások, egyes esetekben nagyvállalatok hosszú távú fejlesztéseihez,
pályázati önrész finanszírozásához, legfeljebb 3 Mrd Ft összegben.
Hitelprogram keretösszege
310 milliárd forint
Hitel célja
A hitelprogram célja a magyar gazdaság versenyképességének fejlődését szolgáló,
infrastruktúra- és technológiafejlesztést előidéző beruházások támogatása. A hitelprogram
kiemelt célja a mikro-, kis- és középvállalkozások foglalkoztatásban betöltött szerepének
növeléséhez, innovációs és beszállítói tevékenységének erősítéséhez, környezetvédelmi és
egészségügyi célú beruházásaihoz kedvezményes kamatozású hitel nyújtása, továbbá
fejlesztési és beruházási tárgyú pályázatokhoz, különösen az Új Magyarország Fejlesztési
Terv és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázataihoz kapcsolódóan
kiegészítő forrás biztosítása.
Hitel típus
Éven túli lejáratú beruházási hitel.
Hitelfelvevők köre
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
szerinti magyarországi székhelyű mikro-, kis-, és középvállalkozások (KKV), valamint
KKV-nak nem minősülő vállalkozások (továbbiakban együtt: vállalkozások), amelyek
• egyéni vállalkozás,
• gazdasági társaság,
• szövetkezet,
• európai részvénytársaság
formában működnek.
A hitel felhasználása
A hitel felhasználható
 tárgyi eszközbe történő beruházáshoz,
 a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szabadalmi jog, licenc, know-how
vagy nem szabadalmazott technikai tudás (immateriális javak) vásárlásához,
előállításához,
 a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz
finanszírozásához.
Hitel összege
5-3000 millió forint, „Forrás” áthidaló tőkehitel (8. hitelcél) esetén legfeljebb 800 millió
forint.
Saját erő
A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa
visszaigénylésére nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének
legalább
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A) Csekély összegű támogatás esetén
10%-a
B) Regionális csoportmentességi támogatás esetén 25%-a
A saját erő saját forrásból és vissza nem térítendő állami támogatásból állhat. B) esetben a
saját erő keretében a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa
visszaigénylésére nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének 25 %-át elérő mértékű
minden állami támogatástól mentes saját forrás biztosítása szükséges.
Hitel pénzneme
HUF
Refinanszírozási kondíciók
JEREMIE refinanszírozási kamat
MFB refinanszírozási kamat

3 havi EURIBOR*0,5
3 havi EURIBOR+ 1,5%

Hiteldíjak
Ügyfél kamat
Kezelési költség
Folyósítási jutalék

3 havi EURIBOR + legfeljebb 4%/év
Nem kerül felszámításra.
Legfeljebb egyszeri 1%, amely az első
folyósításkor kerül felszámításra.
A finanszírozó hitelintézet aktuális kondíciós
listája szerint.
Egyszeri díjként, a finanszírozó hitelintézet
aktuális kondíciós listája szerint kerül
felszámításra.
Nem kerül felszámításra.

Módosítási díj
Projektvizsgálati díj
Előtörlesztési díj
Futamidő alakulása

„Forrás” áthidaló tőkehitel
(8. hitelcél) esetében
a szerződéskötéstől számított
legfeljebb 2 év
legfeljebb 2 év
legfeljebb 15 év
legfeljebb 8 év
legfeljebb 2 év
legalább 5 legfeljebb 7 év
1-7. hitelcél esetében

Rendelkezésre tartási idő
Lejárat
Türelmi idő
Törlesztés ütemezése
Türelmi időt követően negyedéves egyenlő tőketörlesztő részletek.
Biztosítékok
A finanszírozó hitelintézet belső szabályzatai szerinti, szokásos bankári biztosítékok.
Lehetőség van a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., valamint az Agrár Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezességvállalásának igénybevételére.
Állami támogatás formája
Kedvezményes kamatozású kölcsön.
Állami támogatás kategóriája
A Hitelprogram keretében két támogatási kategória alapján igényelhető hitel:
A) Csekély összegű támogatás.
B) Regionális csoportmentességi támogatás.
Bármely hitelcél esetén lehetőség van a fenti támogatási kategóriák egyikéből hitelt
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igényelni attól függően, hogy a hiteligénylő melyik állami támogatási kategóriába tartozó
feltételeknek felel meg.
Kérelem benyújtása
A hitelkérelmet a programban résztvevő hitelintézetekhez, valamint közvetlenül az MFB
Zrt.-hez is be lehet nyújtani.
A programban résztvevő hitelintézetek listáját az MFB Zrt. a honlapján, a www.mfb.hu
címen teszi közzé.
A B) Regionális csoportmentességi támogatás esetén a hitelfelvevőnek a hitelkérelmet a
beruházás megkezdése előtt be kell nyújtania. A beruházást megkezdeni csak azt
követően lehet, ha az MFB Zrt. a finanszírozó hitelintézetek vizsgálata alapján írásban
megerősítette, hogy a beruházás – a részletes vizsgálat végső eredményétől függően –
elvben megfelel az európai közösségi jogszabályokban
Igénybevételi lehetőség
A program keretében hitelszerződés megkötésére 2013. december 31-ig kerülhet sor.
Hitelezésből kizártak köre
Nem vehet részt a hitelprogramban az olyan vállalkozás, egyéni vállalkozó, aki/amely
a cégbíróságon nincs bejegyezve (kivéve az egyéni vállalkozókat, valamint az SZJA tv.
3. § 17. pontjában felsorolt személyeket),
 csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt áll,
 a hitelkérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára
behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy
részletfizetést engedélyezett,
 hitelszerződésből vagy bankgarancia-szerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn,
 a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik,
 az Európai Bizottság valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata által
érintett és a tiltottnak minősített támogatást nem fizette vissza,
 a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai
Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely
támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki
felróható okból nem teljesítette,
 az EK-Szerződés I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges
termelésével foglalkozik,
 a 1407/2002/EK tanácsi rendelet értelmében a szénágazatban tevékenykedik,
 a 104/2000/EK tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra ágazatban
tevékenykedik,
 nehéz helyzetben van.
A hitel nem használható fel
 más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására,
 áfa finanszírozására, kivéve, ha a hitelfelvevő áfa visszaigénylésére nem jogosult,
 az exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez,
értékesítési hálózat létesítéséhez, működtetéséhez, illetve az exporttevékenységgel
összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos
finanszírozásra,
 az import áruk helyett hazai áruk beszerzését előnyben részesítő beruházás
finanszírozása,
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V. Széchenyi Kártya Hitelprogram
Megcélzott vállalkozói kör:
Kis- és középvállalkozások folyószámla finanszírozásához, max. 25 M Ft összegben.
Kis- és középvállalkozásokról szóló törvény értelmében KKV-énak
minősülő gazdálkodószervezetek.
500 ezer Ft, és 1-25 millió Ft között bármennyi millió Ft egészérték.
Hitelösszeg
365 nap, egyszerű feltételekkel újabb 365 napra meghosszabbítható.
Lejárat
A hitel felhasználható Szabad felhasználás.
A hitel rulírozó típusú, a hiteltartozás a banknál nyitott folyószámlán
Rendelkezésre tartás igénybevett hitel napi egyenlege alapján áll fenn. Rendelkezésre
tartási díj nincs.
Maximálisan három havi BUBOR + 4 % banki kamatmarzs és 0,8 %
kezelési költség, melyet 2009. évben az állam 2%-os
Kamat
kamattámogatása csökkent 10 millió Ft-ig. A 10 millió Ft feletti
kártyák esetén 10 millió Ft értékig jár kamattámogatás.
A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a megítélt hitel tőke- és
járulékösszegének 80 %-ára garanciát vállal 1,5%-os díj ellenében,
Garancia
aminek 50%-ára az állam támogatást biztosít.
A hitelkérelem befogadásakor regisztrációs díj (érdekképviseleti
tagságtól függően változó mértékű), éves kártyadíj (fix összeg,
Egyéb költségek
kártyamérettől függően kb. 0,8-2,5 %), késedelmi kamat.
A de minimis támogatási forma alapján kizárt tevékenységek nem
Egyéb kizárások
finanszírozhatók.
A hitelkérelmet a KA-VOSZ Zrt helyi irodáinál kell beadni. A
irodák elérhetősége a www.kavosz.hu honlapon található. A hitelt az
Hol lehet igénybe
OTP, az MKB, az ERSTE Bank Hungary, a Volksbank
venni?
Magyarország, valamint a Takarékbank által integrált mintegy 100
takarékszövetkezet nyújtja.
Igénybe vevők
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VI. Új Magyarország Portfoliógarancia Program
Megcélzott vállalkozói kör:
Kis- és középvállalkozások számára kínált 100 M Ft-ig terjedő fejlesztési és működési
(forgóeszköz) hitelek ösztönzése, ott, ahol hiányzik a megfelelő fedezet.
Program célja
• A mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott
bankhitelek igénybe vételének elősegítéséhez, a
hitelintézetek számára a korábbi garanciáknál nagyobb
kockázatcsökkentést biztosító kezességvállalás.
• A program keretében a JEREMIE holdingalap
kezességet vállal a vele szerződést kötött
kereskedelemi bankok bizonyos hiteleire, amelyek
vonatkozásában a fedezetek elsősorban a bank
kockázatát csökkentik.
Hitelfelvevők lehetséges
• A programban a devizajogszabályok alapján
köre
belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel,
vagy az Európai Gazdasági Térség területén
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
rendelkező, a 2004. évi XXXIV. törvény szerinti
mikro-, kis- és középvállalkozások vehetnek részt.
Garantálható hitelek
• Beruházási, forgóeszköz finanszírozási célú hitelek
egyaránt.
Fejlesztés helye
• Országos, konvergencia régiók szerinti bontásban.
Tevékenység típusa,
• Korlátozások a vonatkozó de minimis szabályok
szektor, ágazat
alapján
Hitel devizaneme
• magyar forint (forinthitelek)
• EUR, USD, CHF, JPY (devizahitelek)
Folyósított hitelnagyság
• Maximum 100 millió Ft
• Más program keretében kapható kedvezményes
hitelek – a Mikrohitel Program kivételével - nincsenek
kizárva.
Futamidő
• Maximum 10 év (előtörlesztés lehetséges)
Türelmi idő
• Maximum 2 év, forgóeszköz hitel esetén maximum 2
hónap.
A programba bejelentkezett kereskedelemi bankoktól felvenni
szándékozott, 100 M Ft-ot meg nem haladó hitelek esetén,
Hol lehet igénybe
amennyiben a bank pótlólagos fedezet bevonását igényli, kérhető
venni? Mit kell
az Új Magyarország Portfoliógarancia Program
keresni?
kezességvállalásának bevonása. A résztvevő bankok listája az
összefoglaló táblázatban található.
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Előkészületben lévő programok

Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram
Megcélzott vállalkozói kör:
Induló és korai szakaszú, tőkehiányos, általában innovációs profilú vállalkozások gyors
fejlesztésének, piacra lépésének finanszírozása.

•
A program működése

A JEREMIE holdingalap és magánbefektetők részvételével
közös kockázati tőkealapok, vagy közös befektetések
eszközlése hazai székhelyű, induló vagy növekedési fázisú
KKV-ékba történő tőkebefektetés céljából.
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