
GINOP-8.3.5-18 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK  
TECHNOLÓGIAI KORSZERŰSÍTÉSE CÉLÚ HITELPROGRAM  

(„A” HITELCÉL)

HATÁLYOS: 2021.04.12-TŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ

HITELKÉRELEM  
BENYÚJTÁSI IDŐSZAK Beadható: 2018. szeptember 10-től 2021. június 30-ig.

RENDELKEZÉSRE 
ÁLLÓ FORRÁS 114,673 milliárd Ft

HITEL ÖSSZEGE

1-150 millió Ft DE max. a kérelem benyújtását megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének  
tizenötszörösét (több kérelem esetén együttesen értendő).
Kezdő és KATA-s vállalkozások által igényelhető kölcsön összege max. 25 millió Ft (több kérelem benyújtása 
esetén a hitelek együttes összege is maximum 25 millió Ft lehet).

% ÜGYLETI KAMAT 0%

KÖLTSÉGEK, DÍJAK Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, valamint szerződésmódosítási díj nem kerül 
felszámításra.

TÁMOGATÁS  
MAXIMUMA De minimis támogatási maximum (200.000 euró/ 3 év) a hitel támogatástartalma alapján. 

DEVIZANEM HUF

HITELPROGAM CÉLJA

A mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatás-
fejlesztési 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.

HITELFELVEVŐK KÖRE

Támogatásra jogosult a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai 
Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és 
középvállalkozás. Kezdő vállalkozások is igényelhetnek támogatást. 
Gazdálkodási formakód szerint: 113 Korlátolt felelősségű társaság, 114 Részvénytársaság, 116 Közkereseti 
társaság. 117 Betéti társaság, 121 Szociális szövetkezet, 123 Iskola szövetkezet, 124 Agrárgazdasági szövetke-
zet, 126 Biztosító szövetkezet, 128 Foglalkoztatási szövetkezet, 129 Egyéb szövetkezet, 141 Európai részvény-
társaság (SE), 142 Európai szövetkezet (SCE), 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 228 Egyéni 
cég, 231 Egyéni vállalkozó.

IPARÁGI KORLÁTOK

Nem támogatható többek közt:
–  dohány és dohánytermékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása;
–  az alábbi iparágakban megvalósuló projekt: bányászat, koksz-gyártás, kőolaj-feldolgozás, fémalap-

anyag-előállítás;
–  a Hpt. 3.§ alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, 

pénzügyi lízing) finanszírozása;
–  mezőgazdasági termelő vállalkozások - olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó 

árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át 
mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki;

–  mikro- és kisvállalkozások élelmiszeripari projektje, amennyiben a támogatott beruházás eredményeként 
előállított termék az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik.

TÁMOGATÁSBÓL 
KIZÁRTAK KÖRE 

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A Program keretében 
konzorciumok nem igényelhetnek hitelt.  A Hitelprogram igénybevétele esetén egy vállalkozás egy operatív 
program keretében többszörösen, illetve több operatív programból egyazon projekten belül azonos célra 
nem kaphat támogatást. Támogatási kérelem szerinti projekt elszámolható költségei tekintetében további 
uniós finanszírozás igénybevételére nincs lehetőség. 

HITEL TÍPUSA Éven túli lejáratú Beruházási Kölcsön. 

TÁMOGATHATÓ  
TEVÉKENYSÉGEK

A Termékleírás 1. számú mellékletében nevesített VTSZ listában megtalálható tárgyi eszközök beszerzése 
(min. 100 e Ft nettó egység beszerzési ár felett, IT eszközök esetében 30 e Ft) valamint hozzákapcsolódó 
immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan támogat-
ható, max. összköltség 20%).
Az Eljárási Rendben meghatározott feltételek teljesülése esetén 100% szállítói előleg igényelhető. 



A jelen összefoglaló csak tájékoztató jellegű, a Hitelprogram pontos feltételeit a GINOP-8.3.5-18 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TECHNO-
LÓGIAI KORSZERŰSÍTÉSE CÉLÚ HITELPROGRAM Termékleírása és az Európai uniós forrásból finanszírozott önálló és kombinált hitelprogramok – nyil-
vános – Eljárási Rendje tartalmazza! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen kereskedelmi kommunikációban közölt információ nem minősül a 2013. 
évi V. törvény (Ptk.) 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek. A jelen kötelező erő nélküli jognyilatkozat kizárólag tájékoztató jellegű, a teljesség igénye 
nélkül a hivatkozott Hitelprogram egyes főbb jellemzőit tartalmazza! A Budapest Bank Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193., cégjegyzékszám: 
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 10-10-041037) a Hitelprogramban az MFB Zrt. kiemelt közvetítő partnereként jár el, kötelezettségvállalása 
minden esetben egyedi hitelbírálat függvénye! A részletes szerződéses feltételekkel és a termék kondícióival kapcsolatban kérjük, forduljon vállalati 
kapcsolattartónkhoz!

2021. június

SAJÁT FORRÁS A Projekt elszámolható költségének min. 5%-a a 2020. évi LVIII. törvény 34.§-ának (9) pontjában meghatározott 
ágazatok esetében (kivéve szerencsejáték, fogadás), egyéb esetben 10%-a.

15 FUTAMIDŐ Az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig (vonatkozó VTSZ szám alapján kerül megállapításra) – 
24, 36, 48, 60 vagy 82 hónap

RENDELKEZÉSRE 
TARTÁSI IDŐ

Kölcsönszerződés megkötésétől számított minimum 3 hónap, legfeljebb 18 hónap, ami indokolt esetben  
6 hónappal meghosszabbítható. Továbbá tekintettel az igénybevételi lehetőség pontban szabályozottakra  
a rendelkezésre tartási idő legkésőbb 2022. december 31. lejár.

TÜRELMI IDŐ A rendelkezésre tartás végétől számított max. 6 hónap.

TÖRLESZTÉS
A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik. Esedékessége a 
tárgyhónap 15. napja. Az első tőketörlesztés azon naptári hónapot követő hónap 15. napján esedékes, amely-
ben a türelmi idő lejárt. 

HITEL FOLYÓSÍTÁSA

A Végső Kedvezményezett számlával, vagy más számviteli bizonylattal, valamint számlakivonattal/pénztár-
bizonylattal igazolja a Közvetítő előtt azt, hogy a Saját Forrásnak megfelelő összeget felhasználta.
Ügyfél Lehívási Értesítésben a Végső Kedvezményezettnek meg kell határoznia a Folyósítási Időpontot, illetve 
meg kell határoznia a Kölcsön lehívandó összegrészét (min. 1 millió Ft), valamint folyósítási helyként fel kell 
tüntetnie a jogosult fizetési számla számát. 
A hitelprogramban van mód 100% szállítói előleg lehívására.
Utófinanszírozás esetén csatolni kell az Ügyfél Lehívási Értesítés alapját képező számla (számlák) teljes ki-
egyenlítését igazoló hivatalos bankszámlakivonatot, hogy a közvetítő ellenőrizhesse a Kölcsön felhasználását. 
Devizában kiállított számlák utófinanszírozás során, és szállítói finanszírozásban is elszámolhatóak. Szállítói 
finanszírozás esetén 5%-os árfolyamtartalékot kell biztosítani.

BIZTOSÍTÉKNYÚJTÁSI 
KÖTELEZETTSÉG

A Beruházás tárgyát kötelező bevonni a biztosítéki körbe. 
Elvárt fedezettség:
–  a megvásárolt gép/berendezés elégséges fedezetként (kivéve, ha az Eljárási Rend szerint a fedezetértéke-

lés során a gép/berendezés fedezeti értékét csökkenteni szükséges. Amennyiben az Eljárási Rend szerint 
a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%; 

–  immateriális javak beszerzése esetén az elvárt fedezettség a befogadási értékből számítva a tőkekitettség 
50%-a. 

Az alábbi kiegészítő biztosítéki formák fogadhatók el:
–  ingatlan jelzálog
–  ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön, készleten),
–  fizetési számlakövetelésen alapított óvadék,
–  jogi személy készfizető kezessége,
–  hitelintézet által vállalt garancia.

BERUHÁZÁS  
MEGKEZDÉSE

Nem nyújtható kölcsön a hitelkérelem döntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben 
(fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott beruházás finanszírozására.  

BERUHÁZÁS  
BEFEJEZÉSE

A Projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg befejezett) a szerződéskötést követő 12 hónapon belül be 
kell fejezni, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.

BENYÚJTANDÓ  
DOKUMENTUMOK

A Kölcsönt a kölcsönkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kölcsönkérelmi nyomtatvány végén felsorolt  
mellékletek csatolásával igényelhetik az ügyfelek. Amennyiben bármelyik kötelezően előírt melléklet hiányzik, 
a hitelkérelem nem fogadható be.
Fontos: 20 millió Ft nettó beszerzési ár felett nem elegendő árajánlat a beszerzési ár alátámasztására, vállal-
kozói szerződés szükséges (feltételes vállalkozói szerződés elfogadható).

FENNTARTÁSI 
KÖTELEZETTSÉG

A Beruházás tárgyát képező eszközt a fedezeti körből kivonni nem lehet. Amennyiben a Végső Kedvezménye-
zett a hitel futamideje alatt fedezeti cserét kezdeményez, az csak abban az esetben fogadható el, amennyiben 
az elvárt fedezettség a fedezet csere után is teljesül. 

KÖTELEZŐ VÁLLALÁS Végső Kedvezményezett nem köteles projektszintű célértéket meghatározni és teljesíteni. 

HITELKÉRELMEK 
FELDOLGOZÁSA

Formai ellenőrzés: a hitelkérelem benyújtásától számított maximum 20 naptári nap.
Tartalmi ellenőrzés, hitelbírálat és döntés: a hitelkérelem befogadásáról szóló értesítés dátumától számított 
maximum 60 naptári nap.
Szerződéskötés: a szerződéskötési feltételek teljesítésétől számított maximum 30 naptári nap.

BENYÚJTÁS HELYE
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 Budapest Bank az MFB 
Zrt.-vel szerződésben álló közvetítő.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS https://www.palyazat.gov.hu/ginop-835-18-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-technolgiai-korszerstse-cl-hitelprogram#

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-835-18-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-technolgiai-korszerstse-cl-hitelprogram#

