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PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ  

GINOP-8.3.1-16 

 Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram 

PÁLYÁZTI 

FELTÉTELEK 
GINOP-8.3.1-16 

A pályázat célja A Hitelprogram célja a Mikro-, Kis- és Középvállalkozások versenyképességének növelése, illetve a korszerű 

termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, amelynek egyedi 

célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékben hozzájutó Mikro-, Kis és 

Középvállalkozások versenyképességének fejlesztése a Mikro-, Kis- és Középvállalkozások külső 

finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén. A Hitelprogram célja a Mikor-, Kis- és 

Középvállalkozások olyan Beruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, 

jövedelemtermelők. 

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 mértékben hozzájutó Mikro, Kis- és Középvállalkozások. Támogatásra gazdasági társaság, egyéni 

vállalkozó, valamint szövetkezet jogosult, amennyiben a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklet szerint 

Mikor-, Kis- és Középvállalkozásnak minősül. Nem kizárt annak lehetősége, hogy olyan, az illetékes bíróság 

vagy hatóság által már bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett vállalkozás is Kölcsönben részesüljön, amely 

az adott gazdasági éven belül kezdte meg működését. 

A Kölcsönt olyan vállalkozások igényelhetik, amelyek – akár külföldön lévő – Kapcsolt- és 

Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállakzás, valamint 

Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartásai alapján Mikro-, Kis-, vagy 

Középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján. 

Projekt területi 

korlátozása 
A Végső Kedvezményezett Magyarországon, Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, 

telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt 

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  Minimum 1 millió HUF – Maximum 600 millió HUF 

Kezdő vállalkozások által igényelhető hitel összege nem érheti el a 150 millió HUF-ot. 

Hitelprogram 

keretösszege: 
71,14 milliárd forint 

Kölcsön típusa  Éven túli lejáratú Kölcsön. A készletbeszerzések összes elszámolható költsége nem haladhatja 

meg a Kölcsön összegének 30%-át. 

Önerő A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a – 

kivéve használt gépjármű beszerzés, ahol minimum 20 % -, amelynek felhasználását a Végső 

Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósítás előtt igazolnia szükséges. A projekt keretében 

bevont ingatlan elszámolható költsége a saját forrás összegébe beszámítható. 

Kamat 0% / év 

Kezelési költség, 

rendelkezésre tartási 

jutalék, előtörlesztési 

díj, 

szerződésmódosítás 

díja 

Nem kerülnek 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. 

A kölcsön a végső kedvezményezett által bármikor előtörleszthető vagy végtörleszthető anélkül, hogy az a 

kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné. 

Futamidő a) ingatlan építése, vásárlása, felújítása vagy átalakítása esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 

év; 

b) immateriális javak beszerzése esetén maximum 5 év; 

c) új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig; 

d) használt eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de legfeljebb 5 év, 

A fenti pontok kombinációja esetén a maximális futamidő a leghosszabb maximális futamidővel rendelkező 

hitelcélhoz tartozó futamidő alkalmazásával szükséges meghatározni. A feltüntetett futamidők a lehetséges 

türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák. 
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Rendelkezésre tartási 

idő 

Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 12 hónap, ami indokolt esetben 6 hónappal 

meghosszabbítható (a hosszabbítás a türelmi idő csökkentésének a terhére történhet). 

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

számított 24 hónap utolsó napjára eshet. 

Projekt 

megvalósulásának 

határideje 

A Projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg befejezz) a szerződéskötést követő 24 hónapon belül be 

kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható. 

Törlesztés ütemezése A törlesztés a türelmi idő lejártát követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik. 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 Kölcsönt kizárólag a Hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával 

igényelhetik az ügyfelek. Amennyiben bármelyik kötelezően előírt melléklet hiányzik, a hitelkérelem nem 

fogadható be. 

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

Közvetítőhöz nyújtható be. A Közvetítők listáját az MFB Zrt. a honlapján teszi közzé. A Hitelprogram 

keretében utoljára 2018. október 1-jén lehet Hitelkérelmet benyújtani. 

Biztosítékok köre A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni. A beruházás tárgya a futamidő végéig nem 

idegeníthető el. 

Az elvárt fedezettség mértéke az egyes hitelcéloktól függően az alábbi: 

a) új gép/berendezés vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés fedezetként, kivéve, ha az 

Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés során a gép/berendezés fedezeti értékét csökkenteni szükséges. 

Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség 

mértéke 50%. 

b) ingatlan építés, vásárlás, felújítás vagy átalakítás esetén a Beruházás tárgya elégséges fedezetként, 

kivéve, ha az Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés során az ingatlan fedezeti értékét csökkenteni 

szükséges. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges. 

Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség 

mértéke 50%. 

c) az a) és b) pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a befogadási értékekből számítva a 

tőkekitettség 50%-a, 

d) több hitelcél esetén a fedezettségi szintet az egyes hitelcélokat érintő tőkekitettséggel súlyozottan kell 

aggregáltan megállapítani. 

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el: 

- 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 

Támogatható 

tevékenységek 
Támogatható tevékenység Támogatás jogcíme Támogatási kategória 

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

rendelet 5. mellékletének 

- 3.3.10.1. pontjának megfelelő 

tárgyi eszköz beszerzés, 

- 3.3.10.2. pontja szerinti használt 

eszköz beszerzés, kizárólag a 

lentebb felsorolt feltételek igazolt 

teljesítése esetén 

- 3.3.10.3. pontjának megfelelő 

immateriális javak beszerzése, 

- 3.3.9. pontjának 

megfelelő építés 

(átalakítás, bővítés, 

felújítás), épületkivitelezés; 

- 3.3.6. pontjának 

megfelelő 

ingatlanvásárlás 

255/2014. (X.10.) Korm. 

rendelet 8. § 3. pontja alapján, 

kis- és középvállalkozások 

növekedési és 

foglalkoztatásbővítési 

lehetőségeinek 

megteremtése 

Csekély összegű 

támogatás, (255/2014. (X. 

10.) Korm. rendelet 9. § 

25. pont) 

 

Elszámolható 

költségek 

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.3.10.1. pontjának megfelelő tárgyi eszköz beszerzési, 

 

 

-kivitelezési, 
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ési költségek, 

 

olódó, a Számv. tv. 28 § (2) és (3) bekezdése 

szerinti készletek beszerzésének költségei. 

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő jogszabályi 

korlátozásokat szükséges figyelembe venni: 

Költségtípus 
Maximális mérték az összes 

elszámolható költségre vetítve 

Projekt előkészítéséhez, tervezéséhez kapcsolódó költségek (kivéve 

a közbeszerzési eljárások költségei) 
5% 

Ingatlanvásárlás költségei 10% 

Terület-előkészítési költségek 2% 

Műszaki ellenőri szolgáltatás költségei 1% 
 

Pályázati 

dokumentáció 
Részletes információk a pályázatról 
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