
 

 

GINOP-8.3.5-18 – Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai 

korszerűsítése célú hitel (0%-os kamat) 

„B” hitelcél 

 

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

biztosításához szükséges készlet beszerzések, illetve működési költségek finanszírozása. 

 

Kölcsön összege: 

Minimum 5 millió HUF – Maximum 150 millió HUF 

Az igényelt kölcsön összege a Hitelprogramban korábban megítélt kölcsönök összegével együttesen 

nem haladhatja meg a Végső Kedvezményezett utolsó 2 teljes lezárt üzleti év árbevétel átlagának 

25%-át. 

 

Saját forrás: 

A saját forrás minimálisan elvárt mértéke 0%. 

 

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 kölcsönkérelem 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 kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 60 hónap. 

Rendelkezésre tartási idő Kölcsönszerződés megkötésétől számított fix 2 hónap, de legkésőbb 2023. 

május 31. 

Türelmi idő A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 3 hónap. 

Szerződéskötési határidő 2023. március 31. 



 

 

Forgóeszköz/működési költségek finanszírozásának határideje A forgóeszköz/működési költség 

finanszírozás megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg befejezett) 12 hónapon belül, de legkésőbb 

2023. december 31-ig be kell fejezni. 

 

Kölcsönkérelmek benyújtása: 

A Kölcsönt kizárólag a Kölcsönkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek 

csatolásával igényelhetik az ügyfelek.  

A Kölcsönkérelem 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 jelen módosítás közzétételét követő 8. naptári naptól,  

2022. december 8-tól 2023. február 15- ig lehet Kölcsönkérelmet benyújtani. 

 

Kölcsönfelvevők köre: 

A Hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország 

területén székhellyel, gazdaságilag potenciálisan életképes mikro-, kis- és középvállalkozások. 

 

A Hitelprogram keretében kölcsönre az alábbi gazdálkodási formakóddal rendelkező gazdálkodó 

szervezetek jogosultak: 

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) 129 Egyéb szövetkezet i) 228 Egyéni cég j) 231 Egyéni vállalkozó 

 

A Hitelprogramban konzorciumok, illetve kezdő vállalkozások nem igényelhetnek támogatást. 

 

Kölcsön felhasználása: 

Megvalósítási hely: 

A Végső Kedvezményezett Magyarországon, közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, 

telephelye vagy fióktelepe. 

A megvalósulási helynek a Kölcsönkérelem benyújtásakor már bejegyzettnek kell lennie a 

cégkivonatban, illetve a Végső Kedvezményezettről vezetett megfelelő nyilvántartásban, továbbá 

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

jelenleg is folyik. 

 

Elszámolható költségek köre: 

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, beleértve a telefon, fax, internet, 

telekommunikáció költségeit. 

 

Nem elszámolható költségek: 

Kiemelten nem elszámolható költségek: 

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. 

 

Biztosítékok köre: 

Az elvárt fedezettség mértéke 

- 5.000.000-25.000.000 Ft közötti hitelösszeg esetén: 

• gazdasági társaságok, szövetkezetek esetén az 50%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal 

rendelkező természetes személy tényleges tulajdonos(ok) készfizető kezessége,  

egyéni vállalkozók esetén az egyéni vállalkozón kívüli természetes személy készfizető 

kezessége  

VAGY 

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

diszkontált befogadási értékéből számítva. Az alábbi biztosítékok fogadhatók el: 

o ingatlan jelzálogjog (legfeljebb 2. ranghelyen) 

o fizetési számlakövetelésen alapított óvadék 

o hitelintézet által vállalt garancia 

- 25.000.001-150.000.000 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 

az 50%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező természetes személy tényleges tulajdonos(ok) 

készfizető kezessége, illetve  

egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozón kívüli természetes személy készfizető kezessége.  

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el: 

• ingatlan jelzálogjog (legfeljebb 2. ranghelyen) 

• fizetési számlakövetelésen alapított óvadék 

• hitelintézet által vállalt garancia 

Hitelprogramból kizártak köre: 

A Hitelprogram keretében kizárt az a Kölcsönigénylő és/vagy nem köthető Kölcsönszerződés és nem 

folyósítható kölcsön olyan mikro-, kis- és középvállalkozásnak (kiemelten): 

• amely nem rendelkezik legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel; 

• amely utolsó teljes lezárt üzleti évének üzemi eredménye negatív; 

• amely a GINOP-9.1.1-21 illetve a GINOP-8.3.5-18 Hitelprogram „B” hitelcél keretében felvett 

kölcsön előlegével nem számolt el teljeskörűen; 

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

mértékű tulajdonosváltás történt (ide nem értve a meglévő tagok üzletrészeinek egymás 

közötti átruházását vagy a tag(ok) halála miatti öröklés útján történő tulajdonszerzést); 

• amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, vagy egyéb – a 

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll 

• amennyiben a kérelem vagy a vállalkozás kapcsán olyan kiemelkedően jelentős kockázat kerül 

azonosításra  

• amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, azaz - nem felel 

meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek 

• a halászati és akvakultúra-termékek piacán tevékenykedik, az EUMSZ I. mellékletében 

felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódik 

• a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára 

nyújtott Támogatás teherszállító járművek megvásárlására. Nem tekinthető árufuvarozási 

szolgáltatásnak az olyan integrált szolgáltatás nyújtása, amelyben a tényleges szállítás csupán 

egy elemet képvisel: ilyenek például a költöztetési, postai vagy futárszolgáltatás, illetve a 

hulladékgyűjtési és feldolgozási szolgáltatások. 

Egyéb feltételek: 

1) A hitelprogram keretében a folyósításra egyszeri alkalommal a kölcsönösszeg 100%-át elérő 

előleg igénybevételével van lehetőség. Az előleg felhasználását a kérelem benyújtását 

követően, de legkésőbb 2023.12.31. között a vállalkozás működésével kapcsolatban felmerült 

költségeket alátámasztó és pénzügyileg teljesített számlákkal, egyéb számviteli bizonylattal, 

valamint annak pénzügyi teljesítését igazoló bankszámlakivonat benyújtásával lehet igazolni. 



 

 

Az előleg összegének 40%-át az előleg folyósítását követő 3 hónapon belül, az előleg 

fennmaradó 60%-át pedig az előleg folyósítását követő 12 hónapon belül, de legkésőbb 2023. 

december 31-ig szükséges felhasználni a Hitelprogram céljának megfelelően. A felhasználást 

a Végső Kedvezményezett legkésőbb 2024. január 15-ig köteles igazolni, a következő pontban 

felsorolt elszámolási módoknak megfelelően. 

 

2) Az alábbiakban felsoroltak esetén elégséges számlaösszesítő benyújtása: 

A Termékleírás alapján elszámolható költségeknek megfelelően az alábbi számlaösszesítők fogadhatók 

azzal, hogy a számlaösszesítőkön kizárólag azon számlák számolhatók el, melyre az adott 

számlaösszesítő vonatkozik: 

- Kis támogatástartalmú (bruttó 1 millió Ft alatti) számlák összesítője – a Sztv. 3. § (6) bekezdés 5. pont 

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

a Sztv. 78. § (3) bekezdése szerinti igénybe vett szolgáltatások összesítésére 

- Általános rezsi összesítő - közüzemi díjnak minősülő rezsiköltségek a 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet 

5. mellékletének 3.9.1.1. pontja szerint, beleértve a telefon, fax, internet, telekommunikáció 

költségeivel kapcsolatos számlák összesítésére. 

- Anyagköltség összesítő - a Sztv. 78. § (2) bekezdése szerinti nyersanyagok beszerzési költségeivel 

kapcsolatos számlák összesítésére. 

- Személyi jellegű költségek (bér, járulékai) összesítője - a Sztv. 79. §-a szerinti munkaerő költségek 

alátámasztására 

 

3) Számlaösszesítővel nem elszámolható számlák esetén a Kölcsönkérelem benyújtását 

követően felmerült, a felhasználást alátámasztó számlákkal, egyéb számviteli bizonylattal, 

valamint annak pénzügyi teljesítését igazoló bankszámlakivonat benyújtásával. 

 

4) A kölcsön futamideje alatt a Végső Kedvezményezettnek minden évben igazolnia kell, hogy a 

tárgyévben a kölcsön aktuális összegének megfelelő összeget készletvásárlásra és/vagy 

működési költség finanszírozására fordította azzal, hogy nem szükséges a kölcsön 

igénylésekor benyújtott anyagi-műszaki összetétel szerinti arányok tartása, hanem elegendő 

ha az adott évi készlet és vagy működési költségek lefedik a kölcsön aktuális összegét. 

 

5) A kölcsönből megvásárolt készletek nem adhatók bérbe, illetve flottakezelésbe. 

 


