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PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ  

GINOP-8.3.5-18 

„B” hitelcél 

Forgóeszköz/likviditási kölcsön 

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram 

PÁLYÁZATI 

FELTÉTELEK 
GINOP-8.3.5-18 

A pályázat célja A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások likvid működésének zavartalan 

biztosításához szükséges készlet beszerzések, illetve működési költségek finanszírozása, 

amelyekre e Termékleírás alapján a költségek elszámolhatóak.  

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.  
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  

 

Azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a GINOP-9.1.1-21 Hitelprogramban kölcsön 

igénylésére jogosultak, és jelen hitelprogram feltételeinek is megfelelő végső 

kedvezményezettek, csak a GINOP-9.1.1-21 hitelprogramban meghatározott maximális 

kölcsönösszegénél nagyobb összegű kölcsönkérelmet nyújthatnak be jelen Hitelprogramban. 

 

A Hitelprogramban konzorciumok, illetve kezdő vállalkozások nem igényelhetnek 

támogatást. 

 

Kizáró okok többek között (a teljes listát a felhívás tartalmazza): 

A Hitelprogram keretében kizárt az a mikro-, kis- és középvállalkozás 

- amely nem rendelkezik legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel; 

- amely utolsó két teljes lezárt üzleti évének bármely évi üzemi eredménye negatív; 

- amely a GINOP-9.1.1-21 Hitelprogramban pozitív hitelbírálati döntéssel rendelkezik; 

- amelyben a kérelem benyújtását megelőző 6 (hat) hónapon belül 50%-os vagy azt meghaladó 

mértékű tulajdonosváltás történt; 

- amelyben a tevékenységi kör megváltoztatására a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon 

belül került sor (előző lezárt üzleti év azon tevékenységének megváltoztatása értendő, 

melyből az árbevétel több mint 50%-a származott); 

- amely potenciálisan gazdaságilag nem életképes; 
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Projekt területi 

korlátozás 
Megvalósítási hely: A Végső Kedvezményezett Magyarországon, Közép-Magyarországi régión 

kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe.  

 

A Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező Végső Kedvezményezett forgóeszköz 

finanszírozása is támogatható, azzal hogy a megvásárolni kívánt készlet és a működési költség 

a Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett telephelyre vagy fióktelepre kerül beszerzésre 

vagy annak érdekében merül fel. 

 

A megvalósulási helynek a hitelkérelem benyújtásakor már bejegyzésre kell kerülnie a 

cégkivonatba, illetve a Végső Kedvezményezettről vezetett megfelelő nyilvántartásba, továbbá 

igazolni kell azt is, hogy ott az utolsó lezárt üzleti évben valóban gazdasági tevékenység folyt 

és jelenleg is folyik. Megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, ahol a 

beszerzett készletek tárolásra kerülnek, valamint az adott gazdasági tevékenység megvalósul. 

A GINOP régióban lévő telephelyre elkülönítetten szükséges a készlet és működési költségekre 

vonatkozó nyilvántartást vezetni, melyet a már a hitelkérelem benyújtásakor igazolni szükséges. 

Kölcsön összege: Min. 1 M Ft, max. 80 M Ft,  

Az igényelt kölcsön összege nem haladhatja meg a Végső kedvezményezett utolsó 2 teljes lezárt 

üzleti árbevétel átlagának 25 %-át. 

 

A hitelprogram keretében kétszeri alkalommal igényelhető igénylésenként maximálisan a 

hitelösszeg 50%-át elérő előleg. 

Hitelprogram 

keretösszege: 
169,095 milliárd forint. 

Kölcsön típusa  Éven túli lejáratú forgóeszköz Kölcsön 

Önerő A saját forrás minimálisan elvárt mértéke 0%.  

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 kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 60 hónap.  

Rendelkezésre tartási 

idő 
Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 12 hónap. 

Türelmi idő Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 hónap 

Projekt megvalósulási 

határidő 
A forgóeszköz/működési költség finanszírozás megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg 

befejezett) 12 hónapon belül kell befejezni. 

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. honlapján teszi közzé. 

A Hitelprogram keretében 2020. június 12. - 2021. június 30-ig lehet Hitelkérelmet benyújtani.  

Igénybevételi lehetőség: A Hitelprogram keretében utoljára 2022. szeptember 30-án lehet 

Kölcsönszerződés alapján a Végső Kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni. 

Ugyanazon Végső kedvezményezett e Hitelprogram keretében egyszer jogosult a hitelt igénybe 

venni. 
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Biztosítékok köre Az elvárt fedezettség mértéke: 

 0-25.000.000 Ft közötti hitelösszeg esetén 

- gazdasági társaságok, szövetkezetek esetén a többségi természetes személy végső tulajdonos (ok) 

készfizető kezessége, egyéni vállalkozók esetén az egyéni vállalkozótól különböző természetes 

személy készfizető kezessége vagy 

- az elvárt fedezettség mértéke a tőkekitettség 20 %, az egyes biztosítékok fedezeti szorzóval 

diszkontált befogadási értékéből számítva.  

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el: 

+ ingatlan jelzálog (kizárólag 2. ranghelyig fogadható el a bejegyzés) 

+ fizetési számla kötelezettségen alapuló óvadék 

+hitelintézet által vállalt garancia  

 25.000.001-300.000.000 Ft közötti hitelösszeg esetén  

A minimálisan elvárt fedezettség mértéke a tőkekitettség 20 %-a, az egyes biztosítékok fedezeti 

szorzóval diszkontált befogadási értékéből számítva és gazdasági társaságok, szövetkezetek esetén 

a többségi természetes személy végső tulajdonos(ok) készfizető kezessége, illetve egyéni 

vállalkozó esetén az egyéni vállalkozótól különböző természetes személy készfizető kezessége.  

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:  

+ ingatlan jelzálog (kizárólag 2. ranghelyig fogadható el a bejegyzés)  

+ fizetési számla követelésen alapított óvadék  

+ hitelintézet által vállalt garancia.  

Támogatható 

tevékenységek, kölcsön 

felhasználása 

Megvalósítási hely: A Végső Kedvezményezett Magyarországon, Közép-Magyarországi régión 

kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. A Közép-Magyarország régióban 

székhellyel rendelkező Végső Kedvezményezett forgóeszköz finanszírozása is támogatható, 

azzal hogy a megvásárolni kívánt készlet és a működési költség a Közép-Magyarországi régión 

kívül bejegyzett telephelyre vagy fióktelepre kerül beszerzésre vagy annak érdekében merül fel. ,  

 

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. 

Megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, ahol a beszerzett készletek 

tárolásra kerülnek, valamint az adott gazdasági tevékenység megvalósul. A GINOP régióban 

lévő telephelyre elkülönítetten szükséges a készlet és munkabér nyilvántartást vezetni, a 

finanszírozás által generált árbevétel után a GINOP régióban kell az IPA megfizetést igazolni. 

 Ezt évente be kell mutatni az éves beszámolóval együtt.   

Elszámolható költségek A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [továbbiakban 272/2014. 

(XI.5.) Korm. rendelet] 5. mellékletének 5.2.3.6 pontjából az alábbiak (a vállalkozások általános 

tevékenységének megerősítését célzó tőkebefektetés meglévő piaci helyzet megerősítését és 

megvédését célzó tevékenységek, valamint kapacitás felhasználás megerősítése célhoz 

kapcsolódóan):  

 

Készlet beszerzés költségei: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. 

§ (6) bekezdés 5. pontja szerinti készletbeszerzés költségei, az alábbiak szerint:  

- csak a szavatossági időn belüli, és az elfekvő készletek értékével csökkentett anyagok, 

késztermékek, áruk, valamint a növendék-, hízó- és egyéb állatok fogadhatóak el.   

- kivéve használt készletek, idegen készletek (vállalkozás telephelyén tárolt idegen készlet, 

vállalkozás által idegen helyen tárolt készletek, úton levő készletek, a bizományi, ügynöki, 

közvetítői értékesítésre átadott készlete) beérkezett, de nem számlázott készletek, bérmunka vagy 

javítás céljából kölcsönadott/átvett készletek, közvetített szolgáltatás.  

 

Működési költségek finanszírozásának költségei:  

a) a Sztv. 78. § (1) bekezdése szerinti egyéb termeléshez szükséges költségek,  

b) a Sztv. 78. § (2) bekezdése szerinti nyersanyagok beszerzési költségei, 

c) a Sztv. 78. § (3) bekezdése szerinti igénybe vett szolgáltatások értéke,  

d) a Sztv. 79. §-a szerinti munkaerő költségek (kivéve távmunka),  

e) közüzemi díjnak minősülő rezsiköltségek a Korm.rendelet 5. mellékletének 3.9.1.1. pontja 

szerint, beleértve a telefon, fax, internet, telekommunikáció költségeit.  

Követelések finanszírozása (csak önállóan igénybe vehető hitelcél):  

• az Sztv. 29. § (2) bekezdése szerint kereskedelmi tevékenységből származó követelések (amelyek 

előfinanszírozása esetén 30 napnál nem régebbi, kiszámlázott, teljesített követelések lehetnek). 
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Az egyes számlaosztályokban lévő tételekre elszámolható költségek nem haladhatják meg az utolsó 

lezárt pénzügyi év, éves beszámolójában adott számlaosztályban elszámolt költségek értékét.  

 

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes 

költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét 

képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 2014-2020 programozási időszak című 

útmutató tartalmazza. 

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.  

Pályázati dokumentáció Részletes információk a pályázatról 
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