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ÁTTEKINTŐ  

Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogram 

GINOP-9.1.1-21 

Kamatmentes Újraindítási 

Gyorskölcsön 
KÖLCSÖN FELTÉTELEK 

A kölcsön célja Forgóeszköz hitel nyújtása – készletbeszerzésre, működési költség, bér és 

járulékai, valamint rezsiköltség finanszírozására - a COVID-19 világjárvány 

miatt gazdasági nehézségekkel küzdő, a válság által leginkább sújtott 

ágazatokban tevékenykedő mikro, kis és középvállalkozások talpon 

maradásának biztosítására illetve a járvány utáni működésre történő 

felkészülésük támogatására. 

Kölcsönkeret: 100 Milliárd forint 

Kölcsön formája, mértéke: Minimum 1 millió HUF – Maximum 10 millió HUF. 

Az igényelt kölcsön összege nem haladhatja meg a Kedvezményezett  

2019. évi teljes (12 hónapos) lezárt üzleti évének árbevételét,  

KATA-s adózású vállalkozások esetén a kisadózó vállalkozás által 2019. évi 

teljes (12 hónapos) lezárt üzleti évének elért bevételét 

Meddig nyújtható be kérelem: 2021. március 8-tól-2021. november 30-ig. 

Igénybevétel végső határideje: 2022. július30, ez időpontig lehet kedvezményezett részére kölcsönszerződés 

alapján kifizetést teljesíteni. 

Előleg: 100 % igénybe vehető 

Önerő 0 Ft 

Kamat: 0 Ft 

Kezelési költség 0 Ft 

Rendelkezésre tartási jutalék 0 Ft 

Előtörlesztési díj: nem kerül felszámításra 

Szerződésmódosítási díj: nem kerül felszámításra 

Késedelmi kamat: 2013. évi V. törvény Ptk  6:48.§. szerint 

Kölcsön futamideje:  120 hónap, a törlesztés időtartama kölcsönszerződés megkötésétől számítva. 

Törlesztés ütemezése:  havonta, egyenlő részletekben tárgyhó 15-ig. 

Rendelkezésre tartás: 3 hónap, a kölcsönszerződés megkötésétől. 

Türelmi idő: 36 hónap, a rendelkezésre tartási idő végétől. 

Elszámolási határidő: A forgóeszköz/működési költség finanszírozás megvalósítását (fizikailag és 

pénzügyileg befejezett) a folyósítást követő 18 hónapon belül kell igazolni, 

de legkésőbb 2024.01.31 

Kölcsön igénylők köre Támogatásra jogosultak a Magyarország területén székhellyel, telephellyel, 

gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, 

vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és 

középvállalkozások. a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.  

Gazdálkodási formakód szerinti jogosultak:  

113 Korlátolt felelősségű társaság  

114 Részvénytársaság  

116 Közkereseti társaság  

117 Betéti társaság 

121 Szociális szövetkezet  

123 Iskola szövetkezet  

129 Egyéb szövetkezet  

142 Európai szövetkezet (SCE)  

228 Egyéni cég  

231 Egyéni vállalkozó  

521 Sportegyesület  

529 Egyéb egyesület 
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572 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

További jogosultsági feltételek, melyek közül az 1. vagy a 2. jogosultsági 

szempontrendszernek kötelező megfelelnie a hiteligénylőnek.  

1. jogosultsági szempontok 

Megadott TEÁOR szerinti főtevékenységet végző vállalkozások, egyesületek 

igényelhetik, mely főtevékenységnek a 2019.01.01. előtt alapított vállalkozások 

esetében már 2019.01.01-től szerepelnie kell a cégkivonatban, illetve Egyéni 

vállalkozói nyilvántartásban, egyesületek esetén a nyilvántartást vezető bíróság 

által kiadott kivonatban, a 2019. évben alapított igénylők esetében az alapítás 

dátumától:  

TEAOR szám: Tevékenység 

TEÁOR 4719 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem  

TEÁOR 4743 Audio-, video-berendezés kiskereskedelme  

TEÁOR 4751 Textil-kiskereskedelem  

TEÁOR 4754 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme  

TEÁOR 4759 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 

TEÁOR 4761 Könyv-kiskereskedelem  

TEÁOR 476203 Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem 

TEÁOR 4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme  

TEÁOR 4764 Sportszer-kiskereskedelem  

TEÁOR 4765 Játék-kiskereskedelem  

TEÁOR 4771 Ruházat kiskereskedelem  

TEÁOR 4772 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem  

TEÁOR 477601 Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem  

TEÁOR 4777 Óra-, ékszer-kiskereskedelem  

TEÁOR 4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme  

TEÁOR 4779 Használtcikk bolti kiskereskedelme  

TEÁOR 4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás  

TEÁOR 5510 Szállodai szolgáltatás  

TEÁOR 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás  

TEÁOR 5530 Kempingszolgáltatás  

TEÁOR 5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás  

TEÁOR 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás  

TEÁOR 5621 Rendezvényi étkeztetés  

TEÁOR 5629 Oktatási intézményben működő vállalkozások esetén Egyéb 

vendéglátás  

TEÁOR 5630 Italszolgáltatás  

TEÁOR 5914 Filmvetítés  

TEÁOR 7722 Videokazetta, lemez kölcsönzése  

TEÁOR 7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése  

TEÁOR 7911 Utazásközvetítés  

TEÁOR 7912 Utazásszervezés  

TEÁOR 7990 Egyéb foglalás  

TEÁOR 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  

TEÁOR 8551 Sport és szabadidős képzés  

TEÁOR 8553 Járművezetés oktatás  

TEÁOR 8559 M.n.s. egyéb oktatás  

TEÁOR 8560 Oktatást kiegészítő  

TEÁOR 9001 Előadó-művészet  

TEÁOR 9002 Előadó-művészetet kiegészítő  

TEÁOR 9004 Művészeti létesítmények működtetése  

TEÁOR 9102 Múzeumi tevékenység  
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TEÁOR 9104 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése 

TEÁOR 9311 Sportlétesítmény működtetése  

TEÁOR 9312 Sportegyesületi tevékenységet  

TEÁOR 9313 Testedzési szolgáltatás  

TEÁOR 9319 Egyéb sporttevékenység  

TEÁOR 9321 Vidámparki, szórakoztatóparki  

TEÁOR 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet  

TEÁOR 9521 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása 

TEÁOR 9523 Lábbeli, egyéb bőráru javítása  

TEÁOR 9524 Bútor, lakberendezési tárgy javítása  

TEÁOR 9525 Óra-, ékszerjavítás 

TEÁOR 9529 Egyéb személyi, háztartási cikk javítása  

TEÁOR 9602 Fodrászat, szépségápolás  

TEÁOR 9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás  

TEÁOR 9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 

 

2. jogosultsági szempontok  

A kölcsönt kizárólag azon vállalkozások, egyéni vállalkozók, egyesületek 

igényelhetik melyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:  

• rendelkezik 2020-as évre vonatkozóan teljes lezárt (12 hó) beszámolóval  

• 2020-ra vonatkozó árbevétele nem nagyobb, mint 100 millió Ft  

• 2020-ra vonatkozó tárgyévi éves átlagos állományi létszáma nem nagyobb, 

mint 25 fő  

• 2020. évi árbevétele minimum 30%-kal alacsonyabb, mint a 2019. évi 

árbevétele  

 

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. 

Hol és hogyan kell a kérelmet 

benyújtani: 

A kérelem nyomtatvány kitöltésével, a kötelezően előírt mellékletek 

csatolásával, MFB Pontokhoz nyújtható be. Az MFB Pontok listáját az MFB 

Zrt. a honlapján teszi közzé. Fontos! ha az előírt melléklet hiányzik, a 

hitelkérelem nem fogadható be. 

Elszámolható költségek 1. Készlet beszerzés költségei: 

Kizárólag azok a számlák vagy egyéb számviteli bizonylatok számolhatók el, 

melyek a hitelkérelem benyújtását követően kerültek kiállításra, valamint azon 

munkabér költségek számolhatók el, melyek a hitelkérelem benyújtását követő 

időszakra vonatkoznak. 

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  

• nem finanszírozhatók a 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. 

   2. Működési költségek 

a) a Sztv. 78. § (1) bekezdése szerinti egyéb termeléshez szükséges költségek,  
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b) a Sztv. 78. § (2) bekezdése szerinti anyagok beszerzési költségei,  

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

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

e) közüzemi díjnak minősülő rezsiköltségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 

rendelet 5. mellékletének 3.9.1.1. pontja szerint, beleértve a telefon, fax, 

internet, egyéb telekommunikáció költségeit. 

Nem számolható el: A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 6. pontja 

értelmében kiemelten nem elszámolható költségek a következők:  

a) a levonható adók, illetve közterhek nem számolhatóak el, még abban az 

esetben sem, ha a végső kedvezményezett által nyújtott szolgáltatás igénybe 

vevője ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével  

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  

h) a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikkének 5. pontjában szereplő 

meghatározás szerinti mezőgazdasági tevékenységhez és a 717/2014/EU 

bizottsági rendelet 2. cikkének 1. pontjában szereplő meghatározás szerint 

halászati tevékenységhez kapcsolódó költségek. 

Elvárt fedezettség mértéke: Gazdasági társaságok többségi természetes személy végső tulajdonos 

készfizető kezessége,  

Egyéni vállalkozók, egyéni cégek az egyéni vállalkozó vagy egyéni cég 

tulajdonosától különböző természetes személy készfizető kezessége  

vagy  

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

fedezeti szorzóval diszkontált befogadási értékéből számítva.  

Egyesületek esetén kizárólag készfizető kezességi fedezet nem nyújtható.  

Biztosítéki formák:  

• ingatlan jelzálog  

• fizetési számla követelésen alapított óvadék  

• hitelintézet által vállalt garancia 

Hitelprogramból kizártak köre: 1. 2019. évben nem rendelkezik lezárt üzleti évvel;  

2. 2019. évi lezárt üzleti évének üzemi eredménye negatív, KATA-s 

vállalkozások esetén az elért éves bevétel alacsonyabb, mint a 2019. évi tételes 

adózás szerint fizetett adók összege  

3. GINOP-8.3.5-18 hitelprogram „B” hitelcélja keretében pozitív hitelbírálati 

döntéssel rendelkezik;  

4. 2021. március 8-át követően 50%-os vagy azt meghaladó mértékű 

tulajdonosváltás történt (kivéve meglévő tulajdonosi körön belüli 

tulajdonosváltás vagy örökléssel történő tulajdonszerzés);  

5. amely potenciálisan gazdaságilag nem életképes;  

6. jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, vagy 

egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt 

áll, illetve amely megfelel azon feltételeknek, amelyek alapján hitelezői 

kérelmére felszámolási eljárás alá vonható lenne.;  

7.végrehajtási eljárás alatt áll, kivéve, ha hitelt érdemlően igazolható, hogy az 

adott végrehajtásra vonatkozóan az adóhatóság fizetési halasztást vagy 
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részletfizetést engedélyezett, és a részletfizetési határozatban foglaltak szerint 

történik a fizetési kötelezettség teljesítése vagy a végrehajtási eljárás az adott 

vállalkozás teljesítése következtében megszűnt. 

8. magánszemély tulajdonosa vagy vezető tisztségviselője szankciós listán 

szerepel. 

9. tulajdonosának vagyoni részesedése lefoglalás alatt áll. 

10. magánszemély tulajdonosa vagy a hiteligénylő gazdasági társaság 

(operatív) vezető tisztségviselője cégvezetéstől eltiltás hatálya alatt áll;  

11. A vállalkozás • valamely kapcsolt vállalkozása, vagy valamely legalább 

25% vagy azt meghaladó tulajdoni résszel rendelkező tulajdonosának többségi 

tulajdonában lévő cége és/vagy kapcsolt vállalkozása csőd-, vagy felszámolási 

eljárás alatt áll. Továbbá; valamely kapcsolt vállalkozása, vagy valamely 

legalább 25% vagy azt meghaladó tulajdoni résszel rendelkező tulajdonosának 

többségi tulajdonában lévő cége(i) és/vagy kapcsolt vállalkozása(i) ellen 

végrehajtási eljárás indult. Kivéve, ha hitelt érdemlően igazolható, hogy az 

adott végrehajtásra vonatkozóan az adóhatóság fizetési halasztást vagy 

részletfizetést engedélyezett, és a részletfizetési határozatban foglaltak szerint 

történik a fizetési kötelezettség teljesítése vagy a végrehajtási eljárás az adott 

vállalkozás teljesítése következtében megszűnt.  

12. A vállalkozás egyéni vállalkozó úgy • rendelkezik olyan társaságban 

többségi tulajdonjoggal vagy cégképviseleti jogosultsággal, amely csőd-, 

végelszámolási- vagy felszámolási eljárás alatt áll és az eljárás indításakor a 

többségi tulajdonjog vagy a cégképviseleti jogosultság fennállt; • rendelkezik 

olyan társaságban többségi tulajdonjoggal vagy cégképviseleti jogosultsággal, 

amely végrehajtási eljárás alatt áll és az eljárás indításakor a többségi 

tulajdonjog vagy a cégképviseleti jogosultság fennállt;  

13. A kölcsönszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez 

szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; 

14. Amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, 

pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő 

adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatott tett és/vagy nem adta 

meg/megtagadta a kért adatszolgáltatást, nyilatkozat kitöltését;  

15. amellyel szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként 

tevékenységének korlátozását rendelte el;  

16. amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett 

állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett 

határozatának nem tett eleget;  

17. amely mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság 

megszerzéséhez szükséges körülményeket kifejezetten azzal a céllal, hogy a 

támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson;  

18. amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: 

Áht.), vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban;  

19. amely jogszabályban, termékleírásban vagy a Kölcsönszerződés 

megkötésének feltételeként meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget 

nem teljesíti, az előírt nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem 

nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;  

20. amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti 

követelményeknek, azaz • nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelményeinek • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 

működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett 

eleget nem minősül átlátható szervezetnek;  

21. amelynek harmadik személy felé olyan kötelezettsége áll fenn, amely a 

Kölcsön cél szerinti felhasználását meghiúsíthatja;  
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22. amely az uniós állami támogatási szabályok szerint • középvállalkozás és 

2019. december 31. napján már nehéz helyzetben levő vállalkozásnak minősült 

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 

kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 

22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a)-(4b) bekezdése szerint; • 

mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül, és o a Kölcsönszerződés megkötésekor 

fizetésképtelenségi eljárás alatt áll vagy o megmentési támogatásban részesült, 

és a kölcsönt még nem fizette vissza vagy a kezességvállalás időtartama még 

nem járt le a Kölcsönszerződés megkötésekor, o vagy szerkezetátalakítási 

támogatásban részesült, és még a szerkezetátalakítási terv hatálya alatt áll a 

Kölcsönszerződés megkötésekor;  

23. amely a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll. 
Egyéb feltételek: 1.A hitelprogram keretében a folyósításra egyszeri alkalommal a 

hitelösszeg 100%-át elérő előleg igénybevételével van lehetőség.  

Az előleg összegének 40%-val történő elszámolásra, az előleg folyósítását 

követő 9 hónapon belül van kötelezettség, az előleg maradék 60%-val történő 

elszámolásra az előleg folyósítását követő 18 hónapon belül, de legkésőbb 

2024. január 31-ig szükséges, a hitelkérelem benyújtását követően felmerült 

költségek alátámasztásával, az alábbiak szerint: 

• Kis támogatástartalmú (bruttó 500.000 Ft alatti) számlák esetén 

elégséges számlaösszesítő benyújtása. Az összesítő benyújtásával a 

kedvezményezett egyben nyilatkozik arról, hogy az összesítőben 

szereplő elszámoló bizonylatok a jelzett időpontban kifizetésre 

kerültek és az összesítőben szereplő költségek a hitelcél érdekében 

merültek fel, más támogatás terhére nem kerültek és a jövőben sem 

kerülnek elszámolásra. Az összesítő adatainak kitöltésével a 

kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy az összesítőben szereplő 

tételek elszámolási bizonylatainak eredeti példányait záradékolta. Az 

alátámasztó dokumentációt (számlákat, bankszámlakivonatot) nem 

kell benyújtani a folyósítás elszámolásának igazolására, 

megőrzésükről a Végső Kedvezményezett köteles gondoskodni, és a 

helyszíni ellenőrzés alkalmával az ellenőrzést végző szervezet 

munkatársának kell bemutatni illetve megtekinthetőségéről 

gondoskodni.  

• Nem kis támogatástartalmú, vagyis bruttó 500.000 Ft vagy feletti 

számlák esetén a hitelkérelem benyújtását követően felmerült, a 

felhasználást alátámasztó számlákkal, egyéb számviteli bizonylattal, 

valamint annak pénzügyi teljesítését igazoló bankszámlakivonat 

benyújtásával.  

• Munkabér és járulékai elszámolása esetén minden esetben ’08A 

(HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, 

járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési 

hozzájárulásról) elnevezésű nyomtatvánnyal és a kapcsolódó ’08M 

(TERMÉSZETES SZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a 

kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb 

adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról) elnevezésű 

nyomtatvánnyal történő igazolással és alátámasztással szükséges a 

felhasználást igazolni.  

2. A türelmi idő lejáratának évére (tárgyév) vonatkozóan a Végső 

Kedvezményezettnek igazolnia kell, hogy a tárgyévben a hitel aktuális 

összegének megfelelő összeget készletvásárlásra és/vagy működési költségre 

finanszírozására fordította. Ennek igazolási módja elsődlegesen az éves 

beszámoló, eredménykimutatás, főkönyvi kivonat/SZJA bevallás és szöveges 
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kiegészítés MFB Pont részére történő benyújtása, a szöveges kiegészítésben 

megfelelő részletezettséggel kell szerepeltetni a fennálló hitel felhasználásának 

alátámasztását. Amennyiben a költések összege a forduló napon nem éri el az 

aktuális kölcsön kitettségének összegét, a különbözetet kötelező előtörlesztés 

formájában vissza kell fizetni. 

3. A hitelből megvásárolt készletek nem adhatók bérbe.  

4. A kedvezményezett köteles tájékoztatási és nyilvánossági 

kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott 

meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. Az ezzel 

kapcsolatos követelményeket a www.palyazat.gov.hu oldalról letölthető 

„Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” c. útmutató és az 

Arculati Kézikönyv tartalmazza. 

Pályázati dokumentáció Ide kattintva elérhető 
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