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

Azonosító jel: GINOP-8.3.5-18 
 

 
Hitelprogram keretösszege 
98,31 milliárd forint.  
 
Hitelprogram célja 
A Hitelprogram 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 mikro-, kis- és            
középvállalkozások 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.  
 
Kölcsön típusa 
Éven túli lejáratú beruházási Kölcsön.  
 
Kölcsön összege 
Minimum 1 millió HUF – Maximum 150 millió HUF 
A hitelprogramban kezdő illetve KATA adózású vállalkozások által igényelhető hitel, illetve több            
kérelem benyújtása esetén a hitelek együttes összege maximum 25 millió HUF lehet.  
 
Kölcsön devizaneme  
HUF  
 
Saját forrás 
A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a,            
amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósításkor         
igazolnia szükséges. 
 
A kölcsön kamata, díjak, jutalékok 
Kamat 
0% / év 
Kezelési költség 
Nem kerül felszámításra. 
Rendelkezésre tartási jutalék 
Nem kerül felszámításra. 
Előtörlesztési díj 
Nem kerül felszámításra. 



Szerződésmódosítási díj 
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. 
 
A kölcsön a Végső kedvezményezett által bármikor előtörleszthető vagy végtörleszthető          
anélkül, hogy az a kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek          
növekedését eredményezné. 
 
Futamidők 
 
Futamidő 
A kölcsönből beszerzendő új eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, az alábbiak szerint: 
a) az 50%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések esetén           
legfeljebb 2 év. Ezt kell alkalmazni az általános rendeltetésű számítástechnikai gépek,           
berendezések esetében (HR8471 Vtsz.) függetlenül attól, hogy a Végső Kedvezményezett a           
Tao. alapján más amortizációs kulcsot is alkalmaz; 
b) a 33%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések vagy járművek            
esetén legfeljebb 3 év, függetlenül attól, hogy a Végső Kedvezményezett a Tao. alapján más              
amortizációs kulcsot is alkalmaz; 
c) a 25%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések esetén           
legfeljebb 4 év, függetlenül attól, hogy a Végső Kedvezményezett a Tao. alapján más             
amortizációs kulcsot is alkalmaz; 
d) a 20%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések vagy járművek            
esetén legfeljebb 5 év, függetlenül attól, hogy a Végső Kedvezményezett a Tao. alapján más              
amortizációs kulcsot is alkalmaz; 
e) a 14,5%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések vagy           
járművek esetén legfeljebb 7 év, függetlenül attól, hogy a Végső 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 minimum 3 hónap, legfeljebb 9 hónap, ami indokolt           
esetben egyszer, 3 hónappal meghosszabbítható (a hosszabbítás a türelmi idő csökkentésének           
a terhére történhet). 
 



Türelmi idő 
A rendelkezésre tartás végétől számított maximum 3 hónap, végső lejárata maximum a            
szerződéskötéstől számított 12. hónap utolsó napjára eshet. 
 
Projekt megvalósulásának határideje 
A Projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg befejezett) a szerződéskötést követő 9           
hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 3 hónappal            
meghosszabbítható. 
 
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 2018. szeptember 10-től 2020. november 01-ig lehet Hitelkérelmet           
benyújtani.  
Egy vállalkozásnak egy időben csak egy nyitott kérelme lehet az MFB Zrt-nél. Igénybevételi             
lehetőség a Hitelprogram keretében utoljára 2022. június 30-án lehet Kölcsönszerződés alapján           
a Végső Kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni. 
 
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- és           
középvállalkozások. A Hitelprogram keretében kölcsönre az alábbi gazdálkodási formakóddal         
rendelkező gazdálkodó szervezetek jogosultak, amennyiben a Bizottság 651/2014/EU rendelet         
I. melléklet szerint mikro-, 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        
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: 
a. 113 Korlátolt felelősségű társaság 
b. 114 Részvénytársaság 
c. 116 Közkereseti társaság 
d. 117 Betéti társaság 
e. 121 Szociális szövetkezet 
f. 123 Iskola szövetkezet 
g. 124 Agrárgazdasági szövetkezet 
h. 126 Biztosító szövetkezet 
i. 128 Foglalkoztatási szövetkezet 
j. 129 Egyéb szövetkezet 
k. 141 Európai részvénytársaság (SE) 
l. 142 Európai szövetkezet (SCE) 
m. 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 
n. 228 Egyéni cég 
o. 231 Egyéni vállalkozó 
 
A Hitelprogramban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást. 
A Hitelprogramban kezdő vállalkozások is igényelhetnek támogatást. 
 


