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PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ  

GINOP-8.3.5-18 

Beruházási célú hitel eszköz/immateriális javak beszerzéséhez  

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú A Hitelprogram 

PÁLYÁZATI 

FELTÉTELEK 
GINOP-8.3.5-18 

A pályázat célja 
A mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű termék- és 

szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, amelynek egyedi 

célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó 

mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése a külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének 

javítása révén. A támogatott beruházásnak olyan fejlesztést kell eredményeznie, ami javítja a 

technológiai felkészültséget. A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások olyan 

beruházásainak a támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők.  
 

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

Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás, 

valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartásai alapján mikro-, kis- és 

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

Gazdálkodási formakód szerint: 

113 Korlátolt felelősségű társaság  

114 Részvénytársaság  

116 Közkereseti társaság  

117 Betéti társaság  

121 Szociális szövetkezet  

123 Iskola szövetkezet  

124 Agrárgazdasági szövetkezet  

126 Biztosító szövetkezet  

128 Foglalkoztatási szövetkezet  

129 Egyéb szövetkezet  

141 Európai részvénytársaság (SE) 

142 Európai szövetkezet (SCE)  

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe  

228 Egyéni cég  

231 Egyéni vállalkozó  

A Hitelprogramban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást.  

A Hitelprogramban kezdő vállalkozások is igényelhetnek támogatást. 

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 székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező 

szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a Közép- Magyarországi régión 

kívül valósul meg.  

1. 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.  

2. Mobileszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep 

minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek. 

Kölcsön összege: Min. 1 M Ft, max. 150 M Ft, kezdő vállalkozások, kezdő illetve KATA adózású vállalkozások 

által illetve több kérlem benyújtása esetén igényelhető hitel összege max. 25M Ft. 

Az igényelhető hitelösszeg nem haladhatja meg a hitelkérelem benyújtását megelőző lezárt 

pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszörösét, több kérelem benyújtása esetén együttesen 

értendő. 

Hitelprogram 

keretösszege: 
124,673 milliárd forint. 

Kölcsön típusa  Éven túli lejáratú beruházási Kölcsön 

Önerő Minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 5 %-a, a 2020. évi 

LVIII. törvény 34.§. (9) pontjában meghatározott ágazatok esetében, egyéb esetben 10 %, 
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amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósításkor igazolnia 

szükséges. 

2020. évi LVIII. tv. 34.§. (9) meghatározott ágazatok: 

a.) taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932), 

b.) szálláshely-szolgáltatás (TEAOR és TESZOR 55) 

c,) vendéglátás (TEAOR és TESZOR 56) 
d.) alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90), 

e.) sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93), 

f.) szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92), 

g.) film, video, televízió-műsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59), 

h.) konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30), 

i.) napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13), 

j.) folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14), 

k.) műsor-összeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60), 

l.) utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás (TEÁOR és TESZOR 79), 

m.) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 96.04), 

n.) belvízi személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 50.30), 

o.) növényi szaporítóanyag termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.30), 

p.) egyéb, nem évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.19), 

q.) egyéb évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.29), 

r.) dísznövény nagykereskedelme (TEÁOR és TESZOR 46.22), 

s.) dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme (TEÁOR és TESZOR 47.76), 

t.) vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 01.70), 

u.) desztillált szeszes ital gyártása (TEÁOR és TESZOR 11.01), 

v.) szőlőbor termelése (TEÁOR és TESZOR 11.02), 

w.) sörgyártás (TEÁOR és TESZOR 11.05) és 

x.) szőlőtermesztés (TEÁOR és TESZOR 01.21.  

Kamat 0% /év 

Kezelési költség, 

rendelkezésre tartási 

jutalék, előtörlesztési 

díj, szerződésmódosítás 

díja 

nem kerül felszámításra 

Késedelmi kamat  A Ptk. 2013. évi V. tv 6:48§-ban 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 

(értékbecslői, közjegyzői díj). 

A követelésbehajtás költségei felszámíthatók. 

A kölcsön a Végső Kedvezményezett által bármikor előtörleszthető vagy végtörleszthető anélkül, 

hogy a kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné. 

Futamidő A kölcsönből beszerzendő új eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, az alábbiak szerint: 

a) 50%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések esetén  

max. 2 év,  

b) 33%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések vagy járművek 

esetén max. 3 év,  

c) 25%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések esetén 

 max. 4 év,  

d) 20%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések esetén 

 max. 5 év,  

e) 14,5-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések vagy járművek 

esetén max. 7 év. 

Függetlenül attól, hogy a Végső a Kedvezményezett a Tao. alapján más amortizációs kulcsot is 

alkalmaz. 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 

Rendelkezésre tartási 

idő 

Kölcsönszerződés megkötésétől számított min 3 hónap, legfeljebb 18 hónap, ami indokolt esetben 

egyszer, 6 hónappal meghosszabbítható. 

Türelmi idő A rendelkezésre tartás végétől számított max. 6 hónap.,  

Projekt 

megvalósulásának 

határideje 

A Projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg is befejezett) a szerződéskötést követő 12 

hónapon belül be kellett fejezni, amely határidő indokolt esetben további 3 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. 
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Hitelkérelmek 

benyújtása 

 

 

 

 

 

 

 

Igénybevételi lehetőség 

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. honlapján teszi közzé. 

A Hitelprogram keretében 2018. szeptember 10-től 2021. június 30-ig lehet Hitelkérelmet 

benyújtani.  

Igénybevételi lehetőség: A Hitelprogram keretében utoljára 2022. december 31-én lehet 

Kölcsönszerződés alapján a Végső Kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni. 

Egy vállalkozásnak egy időben csak egy nyitott kérelme lehet az MFB Zrt-nél. 

Biztosítékok köre A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni, a futamidő végéig nem idegeníthető el. 

Az elvárt fedezettség mértéke: 

- a megvásárolt gép/berendezés elégséges fedezetként, kivéve, ha az Eljárás Rend szerint a 

fedezetértékelés során a gép/berendezés fedezeti értékét csökkenteni szükséges. 

Amennyiben az Eljárás Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt 

fedezettség mértéke 50%, 

- immateriális javak beszerzése esetén az elvárt fedezettség a befogadási értékből számítva 

a tőkekitettség 50%-a. 

Az alábbi kiegészítő biztosítéki formák fogadhatók el:  

- ingatlan jelzálog, 

- ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön), 

- fizetési számla követelésen alapított óvadék, 

- jogi vagy természetes személy személy készfizető kezessége,  

- hitelintézet által vállalt garancia 

Támogatható 

tevékenységek 

A 272/2014. (XI. 5.) Korm rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 5. mellékletének 

a) 3.3.10.1 pontjának megfelelő új tárgyi eszköz beszerzés; 

b) 3.3.10.3 pontjának megfelelő immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a 

tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan támogatható) 

Elszámolható költségek A 272/2014. (XI. 5.) Korm rendelet 5. mellékletének 

a.) 3.3.10.1 pontjának megfelelő új tárgyi eszköz beszerzése 

a. technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként min. nettó 

100 000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, 

tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, 

valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. 

b. Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként  

min. nettó 30 000 Ft értékű hardver beszerzése, 

b.) 3.3.10.3 pontjának megfelelő immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a 

tárgyi eszközbeszerzéshez kapcsolódóan elszámolható). 

Eszközbeszerzés esetén a hitelprogram keretében kizárólag a Termékleírás 1. sz. mell-ben található 

VTSZ számok alá tartozó, a fejlesztendő tevékenység végzéshez szükséges eszközök 

beszerzésének költsége támogatható. 

Az immat javak költségének összege maximum a projekt összköltségének 20%-a lehet. 

Nem elszámolható 

költségek 

Nem elszámolható költségek: 

A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 6. pontja értelmében kiemelten nem 

elszámolható költségek a következők:  

a) a levonható áfa 

b) kamattartozás-kiegyenlítés  

c) a hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott 

vissza nem térítendő támogatás, 

d) a hiteltúllépés költsége, egyéb pénzforgalmi költségek, 

e) deviza-átváltási jutalék, 

f) pénzügyi, finanszírozási tranzakción realizált árfolyamveszteség, 

g) bírságok, kedvezményezett által fizetett kötbérek és a polgári perrendtartásról szóló 

törvény szerinti perköltség, függetlenül attól, hogy bíróság által megítélésre került-e.  

Nem elszámolható továbbá: 

a.) semmilyen ingatlan vagy infrastrukturális költség.  

A felsoroltak akkor is infrastrukturális költségnek minősülnek, ha azok technológiai korszerűsítési 

célokat is szolgálnak:  
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● szellőzési, légfrissítő berendezések,  

● felvonók,  

● hűtőkamra,  

● hőszivattyú,  

● siló,  

● ipari kapuk,  

a) a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése, őrző-védő 

elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése.  

b) megújuló energiaforrás felhasználásával hálózatra termelés céljából villamos energia 

előállítására szolgáló eszközök, berendezések.  

A Projekt költségvetésében azok a költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül 

szükségesek a Projekt végrehajtásához. 

Pályázati dokumentáció Részletes információk a pályázatról 

 

mailto:iroda@avantazs.hu
http://www.avantazs.hu/
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-835-18-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-technolgiai-korszerstse-cl-hitelprogram

