
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Hitelprogram 
Azonosító jel: GINOP-8.1.1-16 

Termékleírás 
 
Hitelprogram keretösszege 
18,59 milliárd forint. 
 
Hitelprogram célja 
A vállalkozások K+F+I beruházásainak előmozdítása, különös tekintettel: 
az intelligens specializáció elveinek megfelelő termék- és szolgáltatásfejlesztésre, a         
technológiaátadásra, a társadalmi innovációra, az öko-innovációra és a közszolgálati         
alkalmazásokra irányuló beruházások, továbbá a technológiai és ipari kutatás, a kísérleti           
programok, a korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák fejlett gyártási         
kapacitásának és próbagyártásának támogatása. 
A hitelprogram célja a pénzügyi szempontból életképes, jövedelemtermelő vállalkozások K+F+I 
tevékenységének ösztönzése, amelyek a pénzpiacokon egyáltalán nem, vagy nem kellő          
mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz. A hitelprogram célja továbbá, hogy növekedjen a 
vállalkozás saját tevékenységi körében végzett olyan prototípus, termék-, technológia- és          
szolgáltatásfejlesztési tevékenység, amely szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes 
termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését, piacravitelét        
eredményezheti.  
Továbbá jelen hitelprogram célja a hazai mikro, kis- és középvállalkozások          
versenyképességének növelése adaptív technológiai innovációs tevékenységek támogatásával. 
A hitelprogram olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a          
támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak         
rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál 
- új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy 
- új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül           
sor. 
 
A kölcsön révén nő a vállalati K+F+I kiadások aránya a GDP-n belül, és a vállalkozásoknak 
közpénzből nyújtott támogatáshoz illeszkedő magánberuházás mértéke.  
Jelen Termékleírás esetében innováció alatt a 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos            
kutatásról, fejlesztésről és innovációról 3.§ 6. pontja alapján meghatározott innováció fogalmát,           
beleértve az adaptív innovációt értjük, tehát a gazdasági tevékenység hatékonyságának,          
jövedelmezőségének javítása, a kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése érdekében          
végzett tudományos, műszaki, szervezési, gazdálkodási, kereskedelmi műveletek összessége,        
amelyek eredményeként új vagy lényegesen módosított termék, eljárás, szolgáltatás jön létre, új            
vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor,          
ideértve azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél           
minősülnek újdonságnak. 
 
 



Kölcsön típusa 
Éven túli lejáratú kölcsön (Kölcsön). 
 
Kölcsön összege 
Ügyletenként legalább 5 millió forint, legfeljebb 3.000 millió forint. 
Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcím esetén legfeljebb kb. 1.240 millió forint           
árfolyamtól függően (max. 4 M EUR). (Felhívjuk a figyelmet, hogy induló vállalkozásnak nyújtott             
támogatás jogcímet kizárólag önállóan lehet igénybe venni!) Kezdő vállalkozások anyavállalati          
kezességvállalás nélkül legfeljebb 150 M Ft hitelösszeget igényelhetnek. 150 millió Ft feletti            
igényelt kölcsönösszegnél az igényelt kölcsönösszeg nem haladhatja meg a vállalkozás utolsó           
lezárt teljes évi árbevételének 4-szeresét. 
 
Kölcsön devizaneme 
HUF 
 
Saját forrás 
A hiteligénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját 
forrással kell rendelkeznie. (Regionális beruházási támogatás esetében legalább 25%-ot kitevő 
igazolt saját forrással kell rendelkeznie.) 
 
A kölcsön kamata, díjak, jutalékok 
Kamat 0% / év 
Kezelési költség  
Nem kerül felszámításra. 
Rendelkezésre tartási jutalék  
Nem kerül felszámításra. 
Előtörlesztési díj  
Nem kerül felszámításra. 
Szerződésmódosítás díja 
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           
bármikor előtörleszthető vagy végtörleszthető anélkül, hogy az a kölcsön kondícióinak romlását,           
vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné. 
 
 
 



Futamidő 
A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 15 év. Induló vállalkozásnak nyújtott          
támogatás jogcím esetén legfeljebb 10 év. 
 
Rendelkezésre tartási idő 
Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 hónap, amely 1 Mrd Ft vagy nagyobb            
hitelösszeg esetén 12 hónappal meghosszabbítható (a hosszabbítás a türelmi idő          
csökkentésének a terhére történhet). 
 
Türelmi idő 
Kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 24 hónap, de a rendelkezésre tartás          
végétől számított legfeljebb 18 hónap. 1 Mrd Ft vagy nagyobb hitelösszeg esetén legfeljebb a 
Kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 36 hónap, de a rendelkezésre tartás          
végétől számított legfeljebb 18 hónap. 
 
Projekt megkezdés 
Kölcsön a hitelkérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.         
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a projekt megkezdésére a hitelkérelem benyújtását          
megelőzően sor került, a hitelkérelem elutasításra, illetve a kölcsön visszavonásra kerül. 
 
Projekt megvalósulásának határideje 
A Projekt megvalósítását (pénzügyileg befejezett) a rendelkezésre tartási idő végéig be kell            
fejezni. 
 
Hitelkérelmek benyújtása 
A Hitelprogram keretében 2017. február 28-tól 2020. május 31-ig lehet Hitelkérelmet benyújtani.            
A hitelkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal           
rendelkező 1. és 2. kategóriás közvetítőhöz nyújtható be. A közvetítők listáját az MFB Zrt. a               
honlapján teszi közzé. 
A kérelem benyújtásához szükséges csatolni a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs           
Hivatal (NKFIH) által kiállított támogató, úgynevezett ”Innovációs szakpolitikai véleményt”         
(http://nkfih.gov.hu/palyazatok/palyazatok-kfi-szakpolitikai-velemenyezese). 
Innovációs szakpolitikai véleményt csak azon igénylőknek állít ki, amelyek a hitelkérelem           
benyújtása előtt előzetes jogosultságvizsgálaton estek át az MFB Pontok egyikén. 
 
Igénybevételi lehetőség 
A Hitelprogram keretében utoljára 2023. december 31-én 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 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/palyazatok-kfi-szakpolitikai-velemenyezese


területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási 
forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis-, közép- és           
nagyvállalkozások. Támogatásra gazdasági társaság jogosult, amennyiben a 651/2014/EU        
rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális             
örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális         
szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a 
legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint         
a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében         
történő módosításáról szóló 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L           
156.,2017.6.20. 1.o.) módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos           
támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014.         
június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187. 2014.6.26. 1.o.) (a továbbiakban:            
általános csoportmentességi rendelet) I. melléklet szerint mikro-, kis-, középvállalkozásnak vagy          
az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti nagyvállalkozásnak minősül. 
A programban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást. 
 
 
 
 


