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PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ  

GINOP-8.1.1-16 

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása 

PÁLYÁZTI 

FELTÉTELEK 
GINOP-8.1.1-16 

A pályázat célja A vállalkozások K+F+I beruházásainak előmozdítása, különös tekintettel: 

 az intelligens specializáció elveinek megfelelő termék- és szolgáltatásfejlesztésre, a technológiaátadásra, 

a társadalmi innovációra, az öko-innovációra és a közszolgálati alkalmazásokra irányuló beruházások, 

továbbá 

 a technológiai és ipari kutatás, a kísérleti programok, a korai termékhitelesítési intézkedések, az 

alaptechnológiák fejlett gyártási kapacitásának és próbagyártásának támogatása. 

A hitelprogram célja a pénzügyi szempontból életképes, jövedelemtermelő vállalkozások K+F+I 

tevékenységének ösztönzése, amelyek a pénzpiacokon egyáltalán nem, vagy nem kellő mennyiségben jutnak 

finanszírozási forráshoz. A hitelprogram célja továbbá, hogy növekedjen a vállalkozás saját tevékenységi 

körében végzett olyan prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési tevékenység, amely 

szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek 

prototípusainak kifejlesztését, piacravitelét eredményezheti. 

Továbbá jelen hitelprogram célja a hazai mikro, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése 

adaptív technológiai innovációs tevékenységek támogatásával. 

A hitelprogram olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő 

vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a 

támogatást igénylő vállalkozásnál 

- új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy 

- új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor. 

A kölcsön révén nő a vállalati K+F+I kiadások aránya a GDP-n belül, és a vállalkozásoknak közpénzből 

nyújtott támogatáshoz illeszkedő magánberuházás mértéke. 

Kölcsönfelvevők köre A hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a 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-, közép- és nagyvállalkozások. 

A programban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást. 

Projekt területi 

korlátozása 

A hiteligénylő Magyarországon, közép-magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy 

fióktelepe. 

Minden esetben a projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a támogatást igénylő szervezet székhelye, 

ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet projektje is támogatható, 

amennyiben a projekt maga a közép-magyarországi régión kívül valósul meg 

Kölcsön összege  Ügyletenként legalább 5 millió forint, legfeljebb 3.000 millió forint. 

Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcím esetén legfeljebb kb. 1.240 millió forint árfolyamtól 

függően (max. 4M EUR). (Felhívjuk a figyelmet, hogy induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcímet 

kizárólag önállóan lehet igénybe venni!) Kezdő vállalkozások anyavállalati kezességvállalás nélkül 

legfeljebb 150 M Ft hitelösszeget igényelhetnek. 

150 millió Ft feletti igényelt kölcsönösszegnél az igényelt kölcsönösszeg nem haladhatja meg a vállalkozás 

utolsó lezárt teljes évi árbevételének 4-szeresét. 

Hitelprogram 

keretösszege: 
18,59 milliárd Ft. 

Kölcsön típusa  Éven túli lejáratú kölcsön (Kölcsön). 

Önerő A hiteligénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrással kell 

rendelkeznie. (Regionális beruházási támogatás esetében legalább 25%-ot kitevő igazolt saját forrással kell 

rendelkeznie.) 

Kamat 0%/ év 

Kezelési költség, 

rendelkezésre tartási 

jutalék, előtörlesztési díj, 

szerződésmódosítás díja 

Nem kerül felszámításra. 

Késedelmi kamat  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat. 

Egyéb költségek A hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön 

folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, 

közjegyzői díj). 

A követelésbehajtás költségei felszámíthatók. 
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A kölcsön bármikor előtörleszthető vagy végtörleszthető anélkül, hogy az a kölcsön kondícióinak romlását, 

vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné. 

Futamidő A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 15 év. 

Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcím esetén legfeljebb 10 év. 

Rendelkezésre tartási 

idő 

Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 hónap, amely 1 Mrd Ft vagy nagyobb hitelösszeg 

esetén 12 hónappal meghosszabbítható (a hosszabbítás a türelmi idő csökkentésének a terhére történhet). 

Türelmi idő Kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 24 hónap, de a rendelkezésre tartás végétől számított 

legfeljebb 18 hónap. 

1 Mrd Ft vagy nagyobb hitelösszeg esetén legfeljebb a Kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 

36 hónap, de a rendelkezésre tartás végétől számított legfeljebb 18 hónap. 

Projekt 

megvalósulásának 

határideje 

A Projekt megvalósítását (pénzügyileg befejezett) a rendelkezésre tartási idő végéig be kell fejezni 

Törlesztés ütemezése A törlesztés esedékessége a tárgyhónap 15. napja. Az első tőketörlesztés azon naptári hónapot követő hónap 

15. napján esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt. Ha a tárgyhó 15. napja nem munkanap, akkor a következő 

munkanapon esedékes. 

Hitelkérelmek 

benyújtása 

A Hitelprogram keretében 2017. február 28-től 2020. május 31-ig lehet Hitelkérelmet benyújtani. 

A hitelkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező 1. 

és 2. kategóriás közvetítőhöz nyújtható be. A közvetítők listáját az MFB Zrt. a honlapján teszi közzé. 

A kérelem benyújtásához szükséges csatolni az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) 

által kiállított támogató, úgynevezett „Innovációs szakpolitikai véleményt” 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/palyazatok-kfi-szakpolitikai-velemenyezese). 

Az Innovációs szakpolitikai véleményt csak azon igénylőknek állít ki, amelyek a hitelkérelem benyújtása 

előtt előzetes jogosultságvizsgálaton estek át az MFB Pontok egyikén. 

Biztosítékok köre A beruházás eszközbeszerzési tárgyait kötelező a fedezeti körbe bevonni. 

Amennyiben a beruházás tárgya a biztosítéki körbe bevonásra kerül, a beruházás tárgya a futamidő végégig 

csak az MFB Zrt. hozzájárulásával idegeníthető el. 

Az ügyletek minimálisan elvárt fedezettség mértéke a tőkekitettség 50 %-a, az egyes biztosítéki fedezetek 

fedezeti szorzóval diszkontált befogadási értékeiből számítva. 

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el: 

 ingatlan jelzálog, 

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

 hitelintézet által vállalt garancia, 

 fizetési számla követelésen alapított óvadék, 

 gazdasági társaság esetén a tulajdonos készfizető kezessége, 

 egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége, 

 speciális „adósságszolgálati tartalék számla” megnyitása, amelyen olyan összeget köteles tartani a 

hitelfelvevő, amely a következő minimálisan 2 havi adósságszolgálatot fedezi 

Kezdő és induló vállalkozásokra vonatkozó további feltételek: 

A kezdő vállalkozásoknak (egy teljes lezárt gazdasági évvel - 12 hónap - nem rendelkező) és az induló 

vállalkozásoknak (legfeljebb öt éve bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozások, amelyek még nem 

osztottak nyereséget, nem egy másik vállalkozás tevékenységét vették át, és nem összefonódás útján jöttek 

létre) – anyavállalati készfizető kezességvállalás mellett – lehetőségük van az anyavállalat adataival kérni a 

minősítést. 

Az anyavállalat minősítését az MFB Zrt. az alábbi feltételek teljesülése mellett fogadja el: 

z anyavállalatnak legalább 3 lezárt teljes üzleti évvel kell rendelkeznie, 

 

 

lalatnak készfizető kezességet kell vállalni. 

A Bank az anyavállalattól egyéb biztosítékokat is elfogad: 

 

 

 

edési megbízás benyújtására vonatkozó) jog. 

Támogatható 

tevékenységek 

A. Ipari kutatás, kísérleti fejlesztés tevékenységek, 

B. Innovációs tevékenységek, 

C. Termék piacra viteli tevékenységek, 

D. A projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek, 

E. A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó, de nem K+F tartalmú tevékenységek. 
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A projekt keretében Ipari kutatás, Kísérleti fejlesztés tevékenység, és/vagy Eljárási információs tevékenység 

végzése kötelező a projekt elszámolható költségének minimum 5%-a mértékben. 

Elszámolható 

költségek 

Ipari kutatás, kísérleti fejlesztés keretében elszámolható költségek: 

1) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: 

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 

2) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei: 

a) A piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység díja, 

b) Hazai oltalomszerzés költségei 

c) Külföldi oltalomszerzés költségei 

3) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek: 

a) Anyagköltségek 

4) Építés 

5) Beruházási költségek: 

a) Eszközbeszerzés költségei 

b) Immateriális javak beszerzésének költsége 

Innovációs tevékenység keretében: 

6) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: 

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások 

7) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei: 

a) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei 

Termék piacra vitele keretében: 

8) Árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódóan tolmács igénybevétele, 

9) Marketing költségek 

Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvételhez kötődő 

a) Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások 

10) Egyéb szolgáltatási költség 

a) Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások 

A projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek keretében: 

11) Projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek: 

a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei 

b) Közbeszerzési költségek 

12) Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek: 

a) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása 

b) Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja 

13) A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költsége: 

a) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 

A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó, de nem K+F tartalmú tevékenységek keretében: 

14) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei: 

a) Egyéb szakértői szolgáltatás költsége 

Fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 1.700.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás 

tervezhető/számolható el. 

Projektmenedzser és marketing munkatárs esetében legfeljebb 800.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás 

tervezhető/számolható el. 

A technikus/segédszemélyzet esetében legfeljebb 600.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás 

tervezhető/számolható el. 

Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű kiadások csak indokolt esetben 

(munkaidő növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és mértékben emelkedhetnek a támogatási igény 

benyújtását megelőző utolsó évi átlagbérhez képest. 

Fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 1.700.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható 

el.  

Projektmenedzser és marketing munkatárs esetében legfeljebb 800.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás 

tervezhető/számolható el.  

A technikus/segédszemélyzet esetében legfeljebb 600.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás 

tervezhető/számolható el.  
 

Pályázati 

dokumentáció 
Részletes információk a pályázatról 
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