
Konstrukció neve Hitel típusa Hitelfelvevő Kizárások (szokásos 
kizárásokon túl)

Hitel összege Futamidő 
(max.)

Türelmi 
idő (max.) 

Aktuális 
kamat 
(éves)1

Egyéb 
banki díjak 
(összesen)2

Hitelgarancia 
díja (éves)

Finanszírozható 
tevékenységek

Nem finanszírozható tevékenységek 
(a szokásosokon túlmenően)

Egyéb feltételek Saját 
erő

Biztosíték Pénzügyi közvetítők További 
információ

Agrár Széchenyi Kártya folyószámla-hitel -  mezőgazdasági szektorban 
dolgozó, erdő-, vad-, hal- 
gazdálkodással foglalkozó 
gazdasági társaságok, 
szövetkezetek, egyéni vállalkozók, 
családi gazdálkodók, őstermelők

-  legalább egy lezárt üzleti év (kivéve 
fiatal mezőgazdasági termelők)

-  tartósan veszteséges vállalkozás
-  negatív saját tőke vagy ha saját tőke 

kevesebb, mint a jegyzett tőke fele
-  negatív hitelmúlt a Széchenyi Kártya 

Programon belül
-  6 hónapon belül 50%-ot meghaladó 

tulajdonosváltás

0,5-100 millió Ft, 
de éves árbevétel 
max. 35%-a

1, 2 vagy 3 év - 0,13 % 0,8 %/év 
kezelési költség, 
Üzletszabályzat 
szerinti bírálati 
díj

ÜSZ szerint -  átmeneti likviditási 
problémák áthidalása, 
szabad felhasználás

- közvetlen exporttevékenység -  hitel max. összege az utolsó év bevételének 35%-a
-  fiatal mezőgazdasági termelők max. 15 millió forint hitelt igényelhetnek
-  25 millió Ft hitelösszeg felett 2 lezárt üzleti év
-  korábban MVH, jelenleg Magyar Államkincstárnál történő  

regisztrációt igazoló regisztrációs szám
-  kötelező bankszámlaforgalom
-  a hitel kamata évi 4%, a kezességvállalás díja  

évi 0,75% állami díjtámogatást tartalmaz

nincs -  AVHGA hitelgarancia
-  a vállalkozás legalább 50%-os 

tulajdonosának készfizető 
kezességvállalása

-  25-50 millió között egyéb 
biztosíték bevonása lehetséges,
 50 millió felett kötelező

Budapest Bank, MKB, 
OTP, Takarékbank, 
Sberbank (max. 50 millió Ft)

MFB TÉSZ Forgóeszköz 
Hitelprogram 2020

éven túli lejáratú 
forgóeszköz hitel

-  minősített elismeréssel rendelkező 
zöldség-gyümölcs termelői 
csoportok

-  KKV kritériumoknak megfelelő 
elismert zöldség gyümölcs 
termelői csoportok

- 50-250 millió Ft 2-7 év max. 4 év 1,87 % 1-2 % az állami kezesség-
vállalás díja egyszeri 
2% a tőkeösszeg 
80%-ára vetítve

-  forgóeszköz beszerzés -  beruházás
-  levonható áfa
-  exporttal kapcsolatos tevékenység
-  más hitel kiváltása
-  üzletrész, részvény, értékpapírok vásárlása
-  forgóeszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések 
finanszírozása

-  az EUMSz I. Mellékletében felsorolt mezőgazdasági 
termékek elsődleges termelésével foglalkozó 
vállalkozásoktól piaci ár alatt történő forgóeszköz 
beszerzés

-  a hitel kamata 60%-os (legfeljebb évi 4%) állami kamattámogatást 
tartalmaz

nincs -  az MFB által történő hitelnyújtás 
esetén 80%-os állami 
készfizető kezesség

-  lehetséges AVHGA hitelgarancia 
igénybevétele

-  szokásos bankári biztosíték

-  Budapest Bank, FHB Bank, 
Gránit Bank, MKB, OTP, takarék-
szövetkezetek

-  a hitelkérelem közvetlenül az MFB-
hez is benyújtható

MFB Élelmiszeripari 
Forgóeszköz 
Hitelprogram 2020

éven túli lejáratú 
forgóeszköz hitel

-  élelmiszeripari vállalkozások, 
egyéni vállalkozók,  
szövetkezetek is

nyilvántartásba nem vett és 
regisztrációs kérelmet be nem nyújtott 
vállalkozás

5 - 500 millió Ft 2 - 6 év max. 3 év 2,07 % 2-3 % n.a. -  forgóeszköz 
finanszírozás

-  élelmiszeripari célú 
forgóeszköz hitel 
kiváltása

-  levonható áfa
-  exporttal kapcsolatos tevékenység
-  forgóeszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések
-  importáruval szemben belföldi áru használatához kötött 

forgóeszköz

-  a  hitel kamata 60% (legfeljebb évi 4%) állami kamattámogatást 
tartalmaz

-  az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 és az MFB 
Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében felvett 
hitelek együttes összege nem haladhatja meg az 500 millió forintot

nincs -  szokásos bankári biztosítékok
-  lehetséges hitelgarancia 

igénybevétele (AVHGA vagy 
Garantiqa )

-  Budapest Bank, CIB Bank, 
FHB Bank, Gránit Bank, MKB, OTP, 
takarék-szövetkezetek

-  50 millió Forint feletti hiteligény 
esetén a hitelkérelem közvetlenül 
az MFB-hez is benyújtható

MFB Agrár Forgóeszköz 
Hitelprogram 2020

éven túli lejáratú 
forgóeszköz hitel, 
illetve beruházási 
hitel (1.3 hitelcél)

-  mezőgazdasági termelők, 
állattenyésztő, illetve halgazdál-
kodással foglalkozó vállalkozások

-  baromfi, nyúl, sertés és 
szarvasmarha termeltetők

-  kezdő vállalkozások, őstermelők, 
egyéni vállalkozók, szövetkezetek is

nyilvántartásba nem vett vállalkozás 
(MVH ügyfélazonosító)

-  1–50 millió Ft 
(termelők és 
halgazdálkodók),

-  1–500 millió Ft 
(termeltetők)

2-6 év max. 3 év 2,07 % 1-2 % n.a. -  állattenyésztéshez 
kapcsolódó finan-
szírozás (tenyész állat 
vásárlás is)

-  növénytermesz-
téshez kapcsolódó 
forgóeszköz 
finanszírozás

-  áfa (kivéve, ha nem áfavisszaigénylő a vállalkozás)
-  exporttal kapcsolatos tevékenység
-  forgóeszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések
-  importáruval szemben belföldi áru használatához kötött 

forgóeszköz

-  a hitel kamata 60% (legfeljebb évi 4%) állami kamattámogatást 
tartalmaz,

-  az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 és az MFB 
Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében felvett 
hitelek együttes összege nem haladhatja meg az 500 millió forintot

nincs -  szokásos bankári biztosíték -  Budapest Bank, CIB Bank, 
FHB Bank, Gránit Bank, MKB, OTP, 
takarék-szövetkezetek

-  50 millió Forint feletti hiteligény 
esetén a hitelkérelem közvetlenül 
az MFB-hez is benyújtható

MFB Nemzeti 
Gépfinanszírozási 
Program Mezőgazdasági 
Vevőfinanszírozási 
Hitelprogram /Zárt Végű 
Pénzügyi Lízing Program

éven túli 
beruházási hitel 
vagy pénzügyi 
lízing

- KKV-k-, őstermelők, induló 
vállalkozások, egyéni vállalkozók, 
szövetkezetek is

-a hitel kedvezményes kamaton 
történő felvétele esetén, az alkalmazott 
támogatási kategóriák némelyike 
kizárja a hitelfelvevők közül az 
elsődleges mezőgazdasági termelőket, 
a mezőgazdasági termékfeldolgozókat 
és forgalmazókat, a halászati és 
akvakultúra ágazat vállalkozásait

1-100 millió Ft 1- 7 év 1 év 2,98% n.a. n.a. - új, a Magyar 
Államkincstár által 
közzétett Gépkatalógus 
kódjegyzékben szereplő-
mezőgazdasági gépek 
megvásárlása

- levonható áfa
-  beruházás járulékos és az üzemeltetés költségei
-  forgóeszköz finanszírozás
-  más hitel, lízing kiváltása, üzletrész, részvény vásárlása
-  exporttal kapcsolatos tevékenységek
-  az import áruk helyett hazai áru beszerzését előnyben 

részesítő beruházás
-  befejezett beruházás                                                                                       

-  támogatási kerettel nem rendelkezők is igénybe vehetik, ebben az 
esetben a kamat magasabb lehet

0-25% -  a beruházás tárgya
-  hitelgarancia a tőkeösszeg 

80%-ára
-  a vállalkozás legalább 50%-os 

tulajdonosának készfizető 
kezességvállalása

-  hitelkérelmet a gépet  
értékesítő Gépgyártónál,  
vagy Gépkereskedőnél lehet 
benyújtani (listájuk elérhető  
a www.mfb.hu-n)

1: A  2018.10.10-én érvényes referencia kamatlábakkal (BUBOR, EURIBOR) számolva.    2: összesítés és szakértői becslés alapján
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Kedvezményes 
finanszírozási térKép

 KEdVEZMÉNyES 
 HiTELEK ÉS  
HiTELGArANciA 

Összehasonlítható konstrukciók
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük az egyes lehetőségek 

összehasonlítását, a táblázatban a jelenlegi (2018 őszén érvényes) 

referencia kamatlábak (Bubor, Euribor) felhasználásával kiszámoltuk 

Neked az adott napon érvényes aktuális kamatfeltételeket. 

De ne feledd: mivel a referencia kamatlábak naponta változnak, 

így a majdan ténylegesen fizetendő kamat mértéke eltérő lesz 

attól, mint amit a táblázatban látsz!

AZ AGRÁRVÁLLALKOZÁSOK HITELEI
Ebben a táblázatban azt láthatod, hogy milyen lehetőségek állnak kifejezetten 
az agrárvállalkozások rendelkezésére. 

A felvehető hitel összege jellemzően 

1 és néhány száz millió forint közöt-

ti, de akár 500 millió forint is lehet. 

A konstrukciók között egyaránt 

megtalálható a mindennapok finan-

szírozását segítő folyószámlahitel, 

válogatni lehet a néhány hónapos 

vagy éves finanszírozási szükségle-

teket kiszolgáló forgóeszköz hitelek 

között, de többféle, hosszútávra 

szóló beruházási hitel is elérhető. 

A lehetséges maximális futamidő – 

a gazdálkodás ciklusaihoz igazodva 

– minden esetben meghaladja az 

egy évet, jellemzően 2-6 év közötti. 

Ami a hitelek költségét illeti: 

a kamatok valamivel magasabbak 

az általában a kkv-k rendelkezé-

sére álló konstrukcióknál számított 

kamatoknál, jelenleg az agrárhite-

lek után évi 1–2 % kamat fizeten-

dő. Emellett az egyéb díjak további 

1-3 % terhet jelentenek számodra. 

Ami a legnagyobb kihívást, a meg-

felelő biztosíték kérdését illeti: 

kifejezetten előnyös, hogy minden 

konstrukció esetében lehetősé-

ged van hitelgaranciát is igénybe 

venni (igaz, ez további költséggel 

jár számodra).

KEdVEZményES VÁLLALATI HITELEK
A kedvezményes konstrukciók igen népszerűek, ugyanakkor komoly kihívás áttekinteni őket.  
Hogy segítsünk neked, táblázat(ok)ba szedtük a rendelkezésedre álló lehetőségeket.

Mit olvashatsz ki a táblázatokból? 
A felvehető hitelösszeg és a futamidő 

tekintetében a konstrukciók minden 

igényt ki tudnak elégíteni, a párszázezer 

forintos projektektől kezdve a több mil-

liárdos beruházásokig és 1-től 15 évig 

terjedő futamidővel bezárólag mindent 

megtalálsz. 

Ami a hitelek költségeit illeti, három fő 

csoportba sorolhatóak:

•  a jelenlegi kamatlábak alapján a 

kedvezményes hitelek éves kamata 

0-3% közé esik, 

•  az egyéb banki díjak általában a hitel 

összegének 0-4%-ának megfelelő 

költséget jelentenek számodra, 

•  a legtöbb kedvezményes konstrukció 

hitelgaranciával jár együtt, ennek éves 

díja jellemzően 1% alatt marad.

Vedd észre, hogy jelenleg jó néhány 

olyan hitellehetőség közül választhatsz, 

ahol sem kamat, sem egyéb költség 

nem terheli a hitelfelvételt!

A biztosítékok tekintetében több 

konstrukció az ún. szokásos bankári 

biztosítékokat írja elő, azaz a bank 

döntésére bízza, hogy mit kér Tőled 

fedezetül. Véleményünk szerint elsőként 

azokat a konstrukciókat érdemes végig-

gondolnod, ahol elsősorban a beruházás 

tárgya lehet a biztosíték, illetve ahol 

hitelgaranciát vehetsz igénybe. 

Mivel jár a kedvezményes kamatozás? 
Tudnod kell, hogy ezeknél a konstruk-

cióknál állami támogatásnak minősül a 

piacinál alacsonyabb kamat, valamint 

a hitelgarancia szervezet által állami 

viszontgaranciával biztosított kezes-

ségvállalás. Az EU-s szabályok alapján 

különféle támogatási kategóriák (általá-

nos, halászati, mezőgazdasági, csekély 

összegű stb.) léteznek, melyekre egyedi 

szabályok vonatkoznak, melyek közül az 

egyik legfontosabb, hogy mekkora össze-

gű támogatásra jogosult egy vállalkozás. 

Például a legismertebb ún. “általános 

de minimis” támogatási kategóriában 

ilyen típusú támogatásból legfeljebb 

200.000 eurónak megfelelő összeg (ez 

az ún. bruttó támogatási egyenértékre 

és – jelen esetben - nem a felvett hitel 

összegére vonatkozik) erejéig részesül-

het egy vállalkozás bármely 3 év során. 

A kulcskérdés tehát a bruttó támogatási 

egyenérték (azaz pl. kedvezményes 

kamatozásnál a piaci kamatszint és az 

általad ténylegesen fizetett kamat kö-

zötti különbség), melyet a finanszírozó 

számol ki Neked. 

Ha egy ügylet során a vállalkozásod 

túllépné a megengedett határt, olyan 

szintre kell csökkenteni a kedvez-

ményes kamatozású hitel összegét, 

hogy annak bruttó támogatási 

egyenértéke a határ alá csökkenjen.

Hitelgarancia, bankgarancia díj típusa
Ügylettípus

További információ
forgóeszköz hitel beruházási hitel

Általános vállalkozási hitelek
piaci díj 1,25 % 1,05 %

www.garantiqa.hu
kedvezményes díj 0,50 % 0,3 %

Vidékfejlesztési vagy agrár hitelek
piaci díj 1,6 %-2,9 % 1,7%-2,8 %

www.avhga.hu
kedvezményes díj 0,4%-0,9% 0,3%-0,7%

A táblázat a kezességvállalás éves díját mutatja. A kezességvállalás mértéke általában a hitel összegének maximum 80 %-a.    
A díj vetítési alapja a kezességvállalással biztosított hitelösszeg. Egyes hitelprogramokra (pl. Széchenyi Kártya Program) egyedi díjszabás érvényes.

HITELGARAncIA
Két olyan hitelgarancia szervezet is működik, mely azzal foglalkozik, hogy 
hitelgarancia formájában nyújt biztosítékot az általad felvett hitel mögé.
A Garantiqa a kis- és középvállalkozások működőképességének javítása, versenyképességük 

növelése, fejlődésük elősegítése érdekében a vállalkozások finanszírozási forrásokhoz jutását segíti 

készfizető kezességvállalással. Amennyiben agrárvállalkozásként keresel a felveendő hitel mögé 

hitelgaranciát, úgy az Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítványhoz (AVHGA) érdemes fordulnod.

Konstrukció neve Hitel típusa Hitelfelvevő Kizárások
(szokásos kizárásokon túl)

Hitel összege Futamidő 
(max.)

Türelmi idő 
(max.) 

Aktuális  
kamat  
(éves)1

Egyéb  
banki díjak 
(összesen)2

Hitel garancia 
díja  
(éves)

Finanszírozható tevékenységek Nem finanszírozható tevékenységek (a szokásosokon túlmenően) Egyéb feltételek Saját erő Biztosíték Pénzügyi közvetítők További 
információ

Széchenyi Kártya folyószámla-hitel egy lezárt üzleti évvel rendelkező KKV, 
egyéni vállalkozó, szövetkezet

-  negatív hitelmúlt vagy elutasító döntés a Széchenyi Kártya Programon belül
-  6 hónapon belül legalább 50%-os tulajdonosváltás
-  a vállalkozás vagy közvetlen tulajdonosa off-shore cég
-  a vállalkozás kizárólag közvetlenül exporthoz kapcsolódó tevékenységet végez

0,5-100 millió Ft 1 év (vagy 1+1 év) - 3,13% 1% 0,70% - -  exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek
-   mezőgazdasági termékek elsődleges termelése, feldolgozása, forgalmazása
-   növénytermesztés, állattenyésztés, halászat, hal-, vad- és erdőgazdálkodás
-   teherszállító járművek vásárlása közúti teherszállítás terén működő vállalkozások esetén
-   fekete vagy barnaszén bányászathoz kapcsolódó tevékenység

-  hitel max. összege az utolsó év nettó árbevételének 25%-a
-   a hitel lehetséges max. összege a finanszírozó banktól is függ (lásd utolsó oszlopban a bank neve mögött zárójelben a max. hitelösszeg)
-   25 millió Ft hitelösszeg felett 2 lezárt üzleti év,
-   5 millió Ft feletti hitelösszegnél legalább a hitelösszeg 3-szorosát elérő bankszámlaforgalom
-   a hitel kamata évi 1% és a kezességvállalás díja 0,7% állami díjtámogatás tartalmaz (max. 100 millió Ft összegű hitelhez vehető igénybe)

nincs -  a vállalkozás legalább 50%-os tulajdonosainak készfizető kezességvállalása
-  Garantiqa készfizető kezességvállalása
-  25 millió Forint feletti hitelösszeg esetén a hitelező ingatlan biztosítékot kérhet

Budapest Bank (max. 100 millió), Erste (max. 75 millió), 
Gránit Bank (max. 100 millió), MKB (max. 100 millió), OTP (max. 100 millió), 
Raiffeisen (max. 25 millió), Sberbank (max. 50 millió), Takarékbank (max. 100 
millió), UniCredit (max. 50 millió)

Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel / 
Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel

támogatás 
megelőlegező / 
támogatás kiegészítő 
hitel

egy lezárt üzleti évvel rendelkező KKV, 
egyéni vállalkozó, szövetkezet 
kezdő vállalkozások is, ha a pályázat nem 
ír elő gazdálkodási múltat 

-  negatív hitelmúlt vagy elutasító döntés a Széchenyi Kártya Programon belül
-  6 hónapon belül legalább 50%-os tulajdonosváltás
-  a vállalkozás vagy közvetlen tulajdonosa off-shore cég
-  a vállalkozás kizárólag közvetlenül exporthoz kapcsolódó tevékenységet végez

0,5-100 millió Ft 1-5 év / 10 év 2 év 0% 2,5-3,5% 0,65% - támogatásmegelőlegezés / önrész
-   áfa finanszírozására is használható, ha nem áfavisszaigénylő a vállalkozás

-  hitelkiváltás
-   eszközvásárlás kapcsolt vállalkozástól, tulajdonostól, közeli hozzátartozóktól 

-  kizárólag elnyert támogatások előfinanszírozására / beruházási projektjeihez használható fel
-   a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel és a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel konstrukciók keretében felvett hitel együttes összege  

maximum 100 millió Ft lehet
-   a hitel kamata évi 4,67%, a kezességvállalás díja évi 0,65% állami támogatást tartalmaz

nincs / 20% -  Garantiqa készfizető kezességvállalása
-  magánszemély készfizető kezességvállalása
-  beruházás tárgya

MKB, UniCredit, Takarékbank

Széchenyi Forgóeszközhitel tartós forgóeszköz-
hitel

egy lezárt üzleti évvel rendelkező KKV, 
egyéni vállalkozó, szövetkezet

-  negatív hitelmúlt vagy elutasító döntés a Széchenyi Kártya Programon belül
-  6 hónapon belül legalább 50%-os tulajdonosváltás
-  a vállalkozás vagy közvetlen tulajdonosa off-shore cég
-  a vállalkozás kizárólag közvetlenül exporthoz kapcsolódó tevékenységet végez

1-100 millió Ft 1-3 év 3 vagy 8 hónap 2,13% 2,5-3,5% 0,7-0,85% - forgóeszközök és/vagy szolgáltatások beszerzése -  exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek
-   mezőgazdasági termékek elsődleges termelése, feldolgozása, forgalmazása
-   növénytermesztés, állattenyésztés, halászat, hal-, vad- és erdőgazdálkodás
-  teherszállító járművek vásárlása közúti teherszállítás terén működő vállalkozások esetén
-  fekete vagy barnaszén bányászathoz kapcsolódó tevékenység

-  hitel max. összege az utolsó év nettó árbevételének 25%-a
-  a hitel lehetséges max. összege a finanszírozó banktól is függ (lásd utolsó oszlopban a bank neve mögött zárójelben a max. hitelösszeg)
-  25 millió Ft hitelösszeg felett 2 lezárt üzleti év
-  legalább a hitelösszeg háromszorosát elérő bankszámlaforgalom
-  a hitel kamata évi 3%, a kezességvállalás díja évi 0,7-0,75% állami támogatást tartalmaz (a futamidő első 3 évére vehető igénybe)     

nincs -  a vállalkozás legalább 50%-os tulajdonosainak készfizető kezességvállalása
-  Garantiqa készfizető kezességvállalása

Budapest Bank (max. 100 millió), Erste (max. 75 millió), Gránit Bank (max. 100 
millió), MKB (max. 100 millió), OTP (max. 100 millió), Raiffeisen (max. 100 millió), 
Sberbank (max. 50 millió), Takarékbank (max. 100 millió), UniCredit (max. 50 millió)

Start hitelprogram forgóeszköz vagy 
beruházási hitel

természetes személyek,
gazdasági társaságok,
termelő típusú szövetkezetek

n.a. kb. 40 millió Ft 5-15 év 2 év 2,45% n.a. n.a. - piac- és versenyképes termékek, szolgáltatások fejlesztése
-  korszerű technológiai eljárások adaptálása
-  beszállítói kapcsolatok erősítése
-  munkahelyteremtés ösztönzése
-  ipari parkokba betelepülő vállalkozások ösztönzése
-  regionális fejlesztési programokban való részvétel
-  egészségügyi fejlesztési hitelek KKV-k részére
-  Strukturális Alapok és Kohéziós Alap pályázataihoz kiegészítő hitel nyújtása
-  oktatási intézmények fejlesztéseinek finanszírozása

n.a. -  célja a magánvállalkozások és a vállalkozásindítás ösztönzése
-  a forgóeszköz hitel max. a teljes hitelösszeg 30%-a lehet
-  a hitel futamideje a beruházási céltól függ

30% -  hitelgarancia igénybevétele lehetséges  
(Start Garancia vagy Garantiqa)

Budapest Bank, CIB Bank, Citibank, Erste Bank, KDB Bank, K&H Bank, MKB Bank, 
Sberbank, Takarékbank, OTP Ban, Takarékszövetkezetek

Exportélénkítő Hitelprogram forgóeszköz vagy 
beruházási hitel

exportáló vagy exportcélú beszállító KKV-k - 50-100 millió Ft 2-15 év - n.a. n.a. n.a. -  a hiteltípusnak megfelelő exportvonzatú tevékenység (exportcélú beruházás, 
export vagy exportcélú beszállítás)

-  reexport
-  nem vállalkozási célú tevékenységet szolgáló beruházás
- visszaigényelhető áfa
-  vám, köztartozások, befejezetlen beruházások kamatai    
- külföldön megvalósuló beruházás
-  értékpapír, üzletrész, pénzügyi eszköz
- korábban keletkezett tartozás megfizetése

-  legalább 1 éves működés
-  magyar származás igazolása
-   a forgóeszköz hitel összege max. az exportügylet 85%-a lehet
-  a forgóeszköz hitel lehet rulírozó is

15-30% (a 
hiteltípustól 
függően)

- szokásos bankári biztosítékok
- MEHIB hitelfedezeti garancia igénybe vehető

az Exportélénkítő Hitelprogramhoz csatlakozott pénzintézetek

Jövő exportőrei program forgóeszköz vagy 
beruházási hitel

minden magyarországi székhellyel vagy 
telephellyel rendelkező kis-, közepes, és 
nagyvállalkozás

- min. 50 millió Ft (vagy 
ennek megfelelő EUR)

3-36 hónap, illetve 
max. 180 hónap

2 év n.a. n.a. n.a. - támogatás-előfinanszírozás
-  alapanyagok, késztermékek, áruk beszerzése, készletekre adott előlegek, 

vevőkövetelések
-  működési költségek finanszírozása
-  új beruházások, innovatív technológiák bevezetésének finanszírozása

-  exportcélú beruházás és kapcsolódó belföldi forgóeszközigény finanszírozása
-  lakóingatlan, személygépjármű finanszírozása
-  hitel, lízing kiváltása
-  értékpapír ügyletek, pénzügyi tranzakciók
-  levonható áfa

-  célja a vállalkozások nemzetközi értékláncba történő bekapcsolódásának elősegítése
- a hitel devizaneme: HUF vagy EUR

15-30% (a 
hiteltípustól 
függően)

- szokásos bankári biztosítékok
-  hitelgarancia igénybevétele lehetséges (Garantiqa vagy AVHGA)

MFB Vállalkozás-finanszírozási Program 2020 beruházási hitel,
zárt végű pénzügyi 
lízing

minden vállalkozás,
induló vállalkozások, egyéni vállalkozók, 
szövetkezetek is

- szerződéskötés 2020.12.31-ig 5 millió -3 milliárd Ft 15 év 3 év 3,18% 3% a garancia-szervezet 
díjszabása alapján

- tárgyi eszköz beruházás
-  a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szabadalmi jog, licenc, 

know-how vagy nem szabadalmazott technikai tudás (immateriális javak) 
vásárlása, előállítása

-  más hitel, lízing kiváltása, üzletrész, részvény vásárlása
-  levonható áfa
-  exporttal kapcsolatos tevékenységek
-  az import áruk helyett hazai áru beszerzését előnyben részesítő beruházás
-  befejezett beruházás
-  mezőgazdaság, halászat, akvakultúra

-  forráskiegészítésként pályázatok keretében elnyert támogatáshoz is felhasználható
-  a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz is finanszírozható”

10-25% - szokásos bankári biztosítékok
-  hitelgarancia igénybevétele lehetséges (Garantiqa vagy AVHGA)

- bankok és takarék szövetkezetek
-  50 millió Forint feletti hiteligény esetén a kérelem az MFB-hez közvetlenül is 

benyújtható 

Széchenyi Beruházási hitel beruházási hitel egy lezárt üzleti évvel rendelkező KKV, 
egyéni vállalkozó, szövetkezet

-  negatív hitelmúlt vagy elutasító döntés a Széchenyi Kártya Programon belül
-  6 hónapon belül legalább 50%-os tulajdonosváltás
-  a vállalkozás vagy közvetlen tulajdonosa off-shore cég
-  a vállalkozás kizárólag közvetlenül exporthoz kapcsolódó tevékenységet végez

1-100 millió Ft 1-10 év 2 év 0% 2,5-3,5% 0,65% - immateriális javak beszerzése
- ingatlan építése, vásárlása, fejlesztése
-  új vagy használt gép, berendezés, egyéb tárgyi eszköz beszerzése
-  a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz beszerzése (max. a hitelösszeg 20%-áig)

-  exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek
-  mezőgazdasági termékek elsődleges termelése, feldolgozása, forgalmazása
-  növénytermesztés, állattenyésztés, halászat, hal-, vad- és erdőgazdálkodás
-  teherszállító járművek vásárlása közúti teherszállítás terén működő vállalkozások esetén
- fekete vagy barnaszén bányászathoz kapcsolódó tevékenység

-  megkezdett beruházási is finanszírozható
-  a hitel kamata évi 4,67%, a kezességvállalás díja évi 0,65% állami támogatást tartalmaz

20% - magánszemély készfizető kezességvállalása
-  Garantiqa készfizető kezességvállalása
-  a beruházás tárgya 

Budapest Bank, Gránit Bank, MKB, OTP Bank, Raiffeisen Bank, Sberbank, 
Takarékbank, UniCredit

Vállalatok K+F+i tevékenységének  
támogatása hitel  
(GiNOP-8.1.1-16)

éven túli lejáratú 
kölcsön

mikro-, kis-, közép- és nagy-vállalkozások,
induló vagy kezdő vállalkozások is

-  a finanszírozott projekt megvalósítási helye nem lehet  
a Közép-Magyarország Régióban

5 millió - 3 milliárd Ft, 
induló vállakozások 
max. 1,24 milliárd Ft

15 év,                                                                                                                  
10 év (induló 
vállalkozások)

2 vagy 3 év 0% nincs - - ipari kutatás, kísérleti fejlesztés tevékenységek
-  innovációs tevékenységek
-  termék piacra viteli tevékenységek,
-  projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek

-  levonható áfa
-  pénzügyi műveletek

-  a hitelkérelemhez csatolni kell a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által kiállított támogató,  
ún. ”Innovációs szakpolitikai véleményt”

-  150 millió Ft felett a kölcsön összege nem lehet több, mint az utolsó lezárt év árbevételének 4-szerese
-  a hitelnek támogatástartalma van

10-25% - a beruházás tárgya nem kötelező biztosíték
- szokásos bankáéri boztosítékok

MFB Pontok

digitális Jólét  
Pénzügyi Program Hitelprogram 
(GiNOP-8.2.6-18)

beruházási hitel mikro-, kis és középvállalkozások,
induló vállalkozások is

-  a finanszírozott projekt megvalósítási helye nem lehet  
a Közép-Magyarország Régióban

-  a hitel felvételének előfeltétele a DJN Kft. által kiállított előminősítési tanúsítvány

5-200 millió Ft 5-7 év 3 év 0% nincs - - tárgyi eszköz, immateriális javak beszerzése
-  jogi, közjegyzői költségek
-  személyi költségek
-  kiküldetési költség
-  általános költségek

-  levonható áfa
-  üzletrész, részvény, más társasági részesedés vásárlása
-  befejezett beruházás
-  a pályázó kapcsolt vállalkozásától történő beszerzések
-  infrastruktúrális javak (ingatalan, föld, telek) vásárlása
-  pénzügyi tranzakciók
-  funkcionálisan önállótlan projektek

-  a hitel futamideje a beszerzett eszköztől függ 10% - szokásos bankári biztosítékok MFB Pontok

Mikro, kis- és középvállalkozások technológiai 
korszerűsítése célú Hitelprogram
(GiNOP-8.3.5-18)

beruházási kölcsön mikro-, kis és középvállalkozások,
induló vállalkozások is

-  a finanszírozott projekt megvalósítási helye  
nem lehet a Közép-Magyarország Régióban

1-50 millió Ft 2-5 év 3 hónap 0% nincs - -  technológiai korszerűsítést eredményező új eszközök, kapcsolódó immateriális 
javak beszerzése (elszámolható költségek max. 20%-ig)

- induló vállalkozások beindítása (25 millió forintig)”

-  levonható áfa
-  hitelkamat
-  üzletrész, részvény, más társasági részesedés vásárlása
-  ingatlan vagy infrastruktúrális költség

-  induló vállalkozások max. 25 millió Ft-ot igényelhetnek
-  a hitel futamideje a beszerzett eszköztől  függ

10% - a beruházás tárgya és szokásos bankári biztosítékok MFB Pontok

Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram 
(GiNOP-8.8.1-17)

éven túli lejáratú 
kölcsön

vállalkozóvá váló munkanélküliek és 
inaktívak mikrovállalkozásai,
társadalmi célú mikro-, kis- és 
középvállalkozások

-  a finanszírozott projekt megvalósítási helye  
nem lehet a Közép-Magyarország Régióban

1-10 millió Ft, illetve 
1-50 millió Ft

5-15 év 2 év 0% nincs - - beruházás
- a beruházáshoz kapcsolódó készletbeszerzés

-  levonható áfa
-  pénzügyi műveletek

-  a hitelnek támogatástartalma van 5-25% - a beszerzés tárgya és szokásos bankári biztosítékok MFB Pontok

Mikro, Kis- és Középvállalkozások 
Versenyképességének Növelése (GiNOP-8.3.1-16)

beruházási hitel, 
a beruházáshoz 
kapcsolódó készlet-
beszerzés

egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, 
szövetkezet

-  a finanszírozott projekt megvalósítási helye  
nem lehet a Közép-Magyarország Régióban

1-600 millió Ft hitelcéltól függően 
5 vagy 15 év

2 év 0% nincs - -  tárgyieszköz-beszerzés, immateriális javak beszerzése, készletbeszerzés (max. 
hitelösszeg 30%-a), építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épületkivitelezés, 
ingatlanvásárlás (utóbbi max. a projekt 10%-áig)

-  használt eszközök beszerzése is
-  mobileszközök vásárlása is
-  nem mezőgazdasági termelők élelmiszeripari projektjei is

- levonható áfa
-  vissza nem térítendő támogatás előfinanszírozása
-  pénzügyi lízing
-  üzletrész, részvény, más társasági részesedés vásárlása
-  befejezett beruházás
-  a pályázó kapcsolt vállalkozásától történő beszerzések
-  funkcionálisan önállótlan projekt megvalósítása

-  egy projekt csak egyszer kaphat hitelt a programban
-  150 millió Ft hitelösszeg alatt egyszerűsített (automatizált) elbírálás
-  a hitelnek támogatástartalma van

10%-20% - a beruházás tárgya és szokásos bankári biztosítékok MFB Pontok

Mikro-, kis- és középvállalkozások 
versenyképességének növelése Pest megyében 
célú Hitelprogram (VEKOP-1.2.3-16)

beruházási hitel egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, 
szövetkezet

-  a finanszírozott projekt megvalósítási helye Pest megyében kell, hogy legyen, de nem 
lehet Budapesten

1-50 millió Ft 7 év (új eszközök),
5 év (használt 
eszközök)

2 év 0% nincs - - tárgyi eszköz beszerzés, korszerű (5 évnél nem régebbi) használt eszköz is
-  nem mezőgazdasági termelők élelmiszeripari projektjei is

- levonható áfa
-  továbbértékesítési célú eszközvásárlás
-  pénzügyi műveletek

- egyszerűsített bírálati elbírálás
-  a hitelnek támogatástartalma van

15% - a beruházás tárgya és szokásos bankári biztosítékok MFB Pontok

KKV energia hitel (GiNOP-8.4.1/B-16) éven túli lejáratú 
kölcsön

mikro-, kis- és középvállalkozások, kezdő 
vállalkozások is

-  a finanszírozott projekt megvalósítási helye nem lehet a Közép-Magyarország Régióban 1 millió – 1 milliárd 
Forint

5-15 év 2,5 év 0% nincs - -  villamos energia hálózatra termelés céljából történő előállítása megújuló 
energiaforrás (a szélenergia kivételével) felhasználásával (kapcsolódó előkészítési, 
beruházási, megvalósítási tevékenységek)

- levonható áfa
-  pénzügyi műveletek

- a hitelnek támogatástartalma van 10% - a beszerzés tárgya és szokásos bankári biztosítékok MFB Pontok

‘1: A 2018.10.10-én érvényes referencia kamatlábakkal (BUBOR, EURIBOR) számolva.  2: összesítés és szakértői becslés alapján
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s Megújuló energia használatával megvalósuló 
épületenergetikai fejlesztések támogatása

GINOP-4.1.2-18 kis- és középvállalkozások primer energia 
felhasználásának csökkentése, a megújuló 
energiaforrás-felhasználás növelése
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Innovációs voucher GINOP-2.1.4-15 K+F+I aktivitás növelése 1 5 75% 2018.11.30

Exportképes innovatív termékek fejlesztésének 
támogatása az innováció vezérelt exportbővítés 
megvalósítása érdekében

GINOP-2.1.6-16 innovatív vállalkozások házon belüli termék-, 
technológia- és szolgáltatásfejlesztési 
tevékenységének támogatása exportképes 
új, piacképes termékek, szolgáltatások és 
technológiák kifejlesztése érdekében

200 1000 60% 2019.06.03
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Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása GINOP-5.1.10-17 30 év feletti álláskeresők új egyéni vagy 
mikro-vállalkozásai

3 5 100% 2019.05.31

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.7-17 társadalmi célú vállalkozások ösztönzése 0 250 100% 2019.01.15

Fiatalok vállalkozóvá válása - Vállalkozás indítási 
költségeinek támogatása

GINOP-5.2.3-16 fiatalok új vállalkozásai 2 3 90% 2019.01.07

Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 25 év alatti, szakképesítést szerzett fiatalok 
foglalkoztatása

1,9 30 100% 2020.03.31

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása GINOP-5.2.7-17 18-30 év közötti fiatalok új vállalkozásai 3 5 100% 2018.05.31

 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a 
konvergencia régiókban - Rugalmas, családbarát 
foglalkoztatási módszerek bevezetése a 
munkáltatóknál

GINOP-5.3.2-16 rugalmas munkaszervezési formák 
elterjesztése

3,1 15 100% 2018.11.30

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és 
középvállalatok munkavállalói számára

GINOP-6.1.6-17 munkahelyi képzések támogatása 3 50 100% 2018.12.03

Közép-Magyarország 
régióban 

megvalósított 
projektek

Jelenleg nincsenek nyitott pályázatok a KMR régióban projekteket megvalósító vállalkozások számára.

‘*A támogatásnak a projekt eszámolható összköltségéhez viszonyított maximum lehetséges aránya.

Kockázati tőke célvállalat Befektetett tőke 
összege

További 
információ

inkubációs befektetés 
(GINOP 8.1.3/A-16)

induló (0-max. 5 év), innovatív,  
pre-seed fázisban lévő vállalkozások 9 millió Ft

inkubáció Plusz Befektetés Hiventures Inkubációs 9 millió Forintos befektetésben részesült 
startupok részére max. 30 millió Ft

Magvető Befektetés 
(GINOP 8.1.3/A-16)

seed fázisban lévő vállalkozások                                         
(prototípusfejlesztés és piaci megjelenés finanszírozása) 40-150 millió Ft

Növekedési Befektetés 
(GINOP 8.1.3/A-16)

start-up fázisban lévő vállalkozások (a bevételnövelés 
és értékesítés felfuttatásának finanszírozása) max. 500 millió Ft

Széchenyi 
Tőkebefektetési Alap

hazai hagyományos iparban működő termelő vállalkozások
30-240 millió Ft

Kárpát-medencei 
Vállalkozásfejlesztési Alap

határos országok vállalkozásaival együttműködő magyar  
mikro-, kis- és középvállalkozások max. 480 millió Ft

irinyi ii. Kockázati Tőkealap 5 évnél fiatalabb, elsősorban spinoff, nem seed, nem startup, 
budapesti vagy Pest megyei, az Irinyi Tervben meghatározott, 
kiemelt iparágakban működő cégek (Ipar 4.0-s fejlesztések és 
digitalizációs folyamatok finanszírozása)

max. 240 millió Ft

Vissza nem térítendő 
támogatás - 
agrárvállalkozások

Konstrukció neve Kód célja Támogatás Beadási 
határidő

összege (millió Ft) max. 
mértéke 
(%)*min. max.

Képzés, tanácsadás Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek VP1-1.1.1.-17 szakmai képzések 0 50 70% 2019.03.26

Mezőgazdaság, 
kertészetek

Kertészet korszerűsítése-Kertészeti gépbeszerzés támogatása VP2-4.1.3.5-16 új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok 
elterjesztésének támogatása

10 20 40 % 2018.12.18

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás VP2-6.1.1-16 fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása 12,6 12,6 100 % 2019.02.28

Termelői csoportok és szervezetek létrehozása VP3-9.1.1.-17 a termelők szervezeteinek megalakításával és működtetésével kapcsolatos költségek 
támogatása a mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási ágazatban

0 31 100 % 2019.04.16

Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és 
promóciójáért

VP3-16.4.1-17 rövid ellátási láncok és helyi, közvetlen értékesítési lehetőségek létrehozása és 
fejlesztése

0 90 90 % 2019.06.05

Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása VP5-4.1.6-4.2.3-17 épületek, építmények energiahatékonyság fokozó korszerűsítése, felújítása (kertészeti 
termesztés, állattartás, élelmiszer-feldolgozás, borászati termékek)

0 1000 40 % 2020.02.18

Borászat Borszőlőültetvény telepítés támogatása VP2-4.1.3.6-17 borvidékbe sorolt településen megvalósuló telepítések támogatása 0 150 50% 2020.08.31

Erdőgazdálkodás Erdő-környezetvédelmi kifizetések VP4-15.1.1-16 tudatos erdő-környezetvédelmi gazdálkodás 0 50 100% 2019.02.15

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása VP5-8.2.1-16 mezővédő fásítás és a szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszerek 
támogatása

0 120 100 % 2019.01.14

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését 
célzó beruházások

VP5- 8.5.1.-16 erdőszerkezet átalakítás 0 50 100% 2019.02.28

Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése VP5-8.5.2.-17 magyar erdők közjavainak ingyenes elérhetősége 0 81 80% 2019.03.29

Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek VP5-8.6.2.-16 erdők gazdasági értékének növelése 0 n.a. 50% 2020.02.28

Környezetvédelem Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések VP4-12.1.1-16 kompenzáció 69 euronak 
megfelelő 
HUF/ha/év

69 euronak 
megfelelő 
HUF/ha/év

100% 2020.05.15

Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések VP4-12.2.1-16 kompenzáció 41 euronak 
megfelelő  
HUF/ha/év

237 euronak 
megfelelő 
HUF/ha/év

100% 2020.05.15

Erdő-környezetvédelmi kifizetések VP4-15.1.1-17 tudatos erdő-környezetvédelmi gazdálkodási módok elterjesztése 0 50 100% 2019.02.15

Klíma Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló 
beruházások támogatása

VP3-5.1.1.1-16 kármegelőzés 20 100 80% 2018.12.18

Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás VP3-5.1.1.2-17 országos jégeső-elhárító rendszer kiépítése 1 1800 100 % 2019.03.13

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése VP5-8.3.1-17 klímaváltozás abiotikus kockázatai 0 50 100% 2019.04.03

Vidékfejlesztés Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság VP6-16.9.1.-17 hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személyek 
foglalkoztatási esélyeinek, a társadalomba való beilleszkedés biztosításának

0 24,8 90 % 2019.06.30

A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és 
megvalósítása

 VP6-19.3.1-17 új megoldások ösztönzése a vidéki térségek megoldandó problémáival és fejlesztési 
lehetőségeivel összefüggésben

0 400 100% 2019.06.27

Vállalkozásfejlesztés Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló 
beruházások támogatása

VP6-6.4.1-16 induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységek továbbfejlesztése 0 50 100% 2019.01.28

‘*A támogatásnak a projekt elszámolható összköltségéhez viszonyított maximum lehetséges aránya.

Az intézményi térképen külön színekkel jelöltük számodra az egyes finanszírozási 
kategóriákat. A teljes finanszírozási térképen az egyes táblázatok keretének színe 
mutatja meg számodra, hogy az adott táblázat tartalma, melyik kategóriába tartozik.

ÁLLAMi TÁMOGATÁSELEMMEL Bíró KEdVEZMÉNyES  
FiNANSZírOZÁSi LEHETŐSÉGEK iNTÉZMÉNyi TÉrKÉPE

hitellel Kombinált támogatás

információ igénybevétel

MFB Pontok  
www.mfbpont.hu

eU-s PálYáZatoK 

információ igénybevétel

www.palyazat.gov.hu
A pályázati 

dokumentáció 
szerint

hitelgarancia, banKgarancia

Finanszírozó bank, 
hitelintézet,  

takarékszövetkezet, 
egyéb

GArANTiqA 
www.garantiqa.hu

AVHGA 
www.avhga.hu

ExiM 
www.exim.hu

információ igénybevétel

KocKáZati tőKe

információ igénybevétel

hitel

információ igénybevétel

Pénzügyi 
közvetítő  

(bank,  
hitelintézet,  

takarék szövetkezet, 
stb.)
MFB

MFB
www.mfb.hu

MFB PONTOK  
www.mfbpont.hu

KAVOSZ
www.kavosz.hu

ExiM
www.exim.hu

Hiventures
www.hiventures.hu

SZTA
www.szta.hu

Kombinált hitel és támogatás - 
vállalkozások

Konstrukció neve Kód Kölcsön Támogatás Saját 
forrás***

Beadási 
határidő

összeg                
(millió Ft)*

futamidő 
(max.)

éves 
kamat

összeg
(millió Ft)

max. mértéke**

Közép-Magyarország régión kívül 
megvalósított projektek

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hitel GINOP-1.2.3-8.3.4-16 10–145 15 év 2% 5–50 30% 10% 2019.02.15

Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 50–2 000 5–15 év 1% 50–750 37% 25% 2019.02.15

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében GINOP-2.1.2-8.1.4-16 25–250 15 év 2% 50–500 50% 10% 2019.02.28

Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és 
szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása

GINOP-3.1.2-8.2.4-16 2,5–50 8 év 1% 2–40 40% 10% 2019.03.08

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások 
terjesztésének támogatása

GINOP-3.2.2-8.2.4-16 1,25–37,5 8 év 1% 1–24 40% 10% 2019.03.08

Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének 
támogatása

GINOP-3.2.4-8.2.4-16 20–300 8 év 1% 17,5–175 35% 25% 2019.03.08

Közép-Magyarország régióban 
megvalósított projektek

Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a 
közép-magyarországi régióban kombinált hitel

VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 3-50 10 év 2% 3–50 45% 10% 2019.03.18

 EU-S PÁLyÁZATOK, HiTELLEL KOMBiNÁLT  
 TÁMOGATÁSOK ÉS KOcKÁZATi TŐKE 

Kinek szólnak  
a táblázatok?
 A finanszírozási térké-
pünk táblázataiban az 
általában a KKV-k részére 
szóló konstrukciók 
szerepelnek.  
Már most felhívjuk 
a figyelmedet, 
hogy a halászati, akva-
kultúra, szénágazati 
és acélipari vállalkozások 
általában ki vannak 
zárva a kedvezményes 
konstrukciókból.  
A kifejezetten agrár-
vállalkozásoknak 
szóló kedvezményes 
konstrukciókat pedig 
különálló táblázatokban 
foglaltuk össze.

EURÓPAI UnIÓS PÁLyÁZATOK VÁLLALKOZÁS-fEjLESZTéSRE 
A vállalkozások fejlődésének támogatása elsősorban a 2020-ig mintegy 2600 milliárd Forintot elköltő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), 
illetve a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) feladata.

A GINOP fókuszában a termelőszektor 

fejlesztése és innovációja, ezen belül

•  a globális termelési és kutatási 

hálózatokhoz történő csatlakozás 

segítése,

•  a kis- és középvállalkozások be-

szállítóvá válásának támogatása,

•  a piacra jutás támogatása áll.

Minden operatív programon 

belül kiemelt fejlesztési célok, ún. 

prioritások alá vannak besorolva 

az egyes pályázati lehetőségek. 

Számodra elsősorban a GINOP 

(illetve a VEKOP) a kis- és közép-

vállalkozások versenyképességéről 

szóló első, a kutatás, technológiai 

fejlesztés és innováció című máso-

dik, illetve a foglalkoztatásról szóló 

ötödik prioritása alatt meghirdetett 

pályázatok lehetnek érdekesek. 

Ezeket a pályázati azonosító kód 

első számjegyéről ismerheted meg 

könnyedén (pl. egy GINOP 1.X.X 

kóddal ellátott pályázat a GINOP 

első prioritása alá tartozik.)

Az elmúlt időszakban bőségesen 

voltak nyitva pályázati lehetőségek. 

Mára ezek egy része elfogyott, vagy 

átmenetileg felfüggesztésre került. 

Érdemes tehát igyekezned, ne kés-

lekedj, ha olyan lehetőséget találsz, 

amely számodra megfelelő: az idő 

telik és a pénzek gyorsan fogynak!

A feltételek konstrukciónként eltérő-

ek, de a jelenleg elérhető pályáza-

tokról általában elmondható, hogy 

elsősorban foglalkoztatáshoz vagy 

innovációhoz kötődő projektekhez 

állnak rendelkezésre, az elnyerhető 

támogatás összege jellemzően egy 

és százmillió forint közé esik, a pro-

jekt összköltségéhez viszonyított 

mértéke 50% és 100% közé esik.

Általában a támogatásért cserében 

- a projekted megvalósítása mellett- 

vállalásokat is kell tenned, melyek 

többnyire a foglalkoztatással, esetleg 

a vállalkozásod által elért árbevétellel, 

eredménnyel kapcsolatosak. 

Ebbe a táblázatba összegyűjtöttük 

számodra a legfontosabb pályáza-

tok főbb feltételeit. Minden további 

információért, más pályázati lehe-

tőségekért, illetve a pályázati doku-

mentációkért keresd fel a palyazat.

gov.hu honlapot. Itt a „Pályázatok” 

menüpontra kattintva - különbö-

ző szűrőfeltételek beállításával 

vagy éppen anélkül- érheted el a 

számodra releváns (vagy összes) 

pályázati lehetőséget.

AZ AGRÁR (éS VIdéKI) 
VÁLLALKOZÁSOKnAK 
SZÓLÓ EU-S PÁLyÁZATI 
LEHETŐSéGEK
Az agrárvállalkozások részére a nem közvetlen  
EU-s támo gatások felhasználását 2014 és 2020 
között a mintegy 1000 milliárd Forint felett rendelkező 
Vidékfejlesztési Program (VP) határozza meg.

KOcKÁZATI TŐKE

A vidékfejlesztés fókuszában  

2020-ig az alábbi területek állnak:

•  Kertészet és állattenyésztés (tech-

nológia és eszköz-beszerzés, kor-

szerűsítés és eszköz hatékonyság)

•  Élelmiszer-feldolgozás, élelmi-

szerlánc (hozzáadott érték növe-

lése, uniós és nemzeti minőségi 

rendszerek, rövid ellátási lánc)

•  Vízgazdálkodás (vízfelhasználás, 

öntözés hatékonyágának javítása, 

vízvisszatartás)

•  Helyi gazdaság (helyi gazdaság-

fejlesztés, gazdasági diverzifikáció 

vidéki térségekben).

A vidékfejlesztési pályázatok célcso-

portjába elsősorban a mezőgazda-

sági gazdálkodók, erdőgazdálkodók, 

az élelmiszeripari vállalkozások 

(agrártermékek elsődleges feldolgo-

zói), valamint a vidéken telephellyel 

rendelkező, nem agrárgazdasággal 

foglalkozó mikro-, kis- és középvál-

lalkozások tartoznak.

Ha pályázni szeretnél, most jött el 

a Te időd! Nagy számú nyitva álló 

pályázat, szerteágazó területekre 

kínál vissza nem térítendő támoga-

tást Neked: pályázhatnak a mező-

gazdaság, kertészetek, borászatok, 

erdőgazdálkodás, klímavédelem 

és vidékfejlesztés projektjei.

A Vidékfejlesztési Program 

pályázatairól szintén a palyazat.

gov.hu honlapon tájékozódhatsz. 

A Pályázatok menüponton belül 

a Pályázatkereső funkció alatt külön 

menüpontra kattintva találod meg 

ezeket a pályázatokat és a hozzájuk 

kapcsolódó összes dokumentációt. 

Ha emellett a többi, agrárvállalko-

zásokat érintő állami támogatási 

lehetőségről is szeretnél információt 

gyűjteni, erre a legalkalmasabb 

felület a www.mvh.allamkincstar.

gov.hu felület. Itt a Támogatá-

sok menüpont alatt, támogatás 

fajtánként találod meg az aktuális 

információkat.

Az állami hátterű kockázati tőkét jelenleg két, a célvállalat jól elkülönülő élet-, és befektetési szakaszára koncentráló koc-

kázati tőketársaság közvetíti.

Az MFB csoporthoz tartozó Hiventures kockázati tőketársaság innovatív vállalkozások és startup-ok korai életszakaszaiban, 

az ún. inkubációs, magvető és növekedési befektetési fázisokba helyez ki tőkét.

A szintén 100%-ban állami tulajdonban álló Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. (SZTA) három alapot kezel, közülük a legismer-

tebb a Széchenyi Tőkebefektetési Alap az elmúlt néhány évben is a hazai tőkebefektetői piac legaktívabb tagja volt: eddigi 

ötéves működése során több mint 100 hazai kis- és középvállalkozásba fektetett be, mintegy 14 milliárd forint értékben.

Az SZTA által kezelt másik két alap, közül a Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Alap célja a Magyarországgal határos or-

szá gok vállalkozásaival való tartós gazda sági együttműködésének fejlesztése, míg az Irinyi II. Kockázati Tőkealap elsődleges 

fókusza a korai és növekedési fázisban lévő, iparfejlesztéshez kapcsolódó cégeken van, hangsúlyozva az ipar digitalizációja, 

az ipar 4.0. és a hazai beszállítói szektor támogatását.
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Ha céged székhelye 
a Közép-magyarországi régióban 

található, úgy neked a Versenyképes 
Közép-Magyarország Operatív 

Program (VEKOP) pályázatai szólnak 
– ezeket narancsszínnel jelöltük 

a táblázatokban.

Ha céged székhelye 
a Közép-magyarországi 

régión kívül található, úgy neked 
a Gazdaságfejlesztési és innovációs 
Operatív Program (GiNOP) pályázatai 

szólnak – ezeket kék színnel 
jelöltük a táblázatokban.

Ha cégedet  
az agrár (és vidék-

fejlesztési) pályázatok,  
valamint az agrár hitelek  

érdeklik, úgy neked 
 a zöld fejléces  

táblázatok szólnak.

HiTELLEL KOMBiNÁLT TÁMOGATÁS
A hitellel kombinált támogatást kínáló megoldások a kedvezményes finanszírozási lehetőségek legújabb generációjához tartoznak.  
Az ígéretek szerint egyablakos rendszerben egy csapásra kétféle finanszírozáshoz is hozzájutsz általuk..

Már az előző ciklusban is volt rá egy-két példa, 

de mostanra szép számmal nyíltak meg ezek 

az ún. kombinált konstrukciók, amelyek révén 

valamely beruházási projektedhez egyszerre 

kapsz kedvezményes hitelt és vissza nem 

térítendő állami támogatást.

Ezeknek a konstrukcióknak közös jellemzője, hogy

•  a támogatás mellé mindig kell hitelt is 

igénybe venned;

•  a hitel kamatozása igen kedvező, nem 

több mint évi 1-2%, ráadásul a kamaton 

kívül egyéb díjat a hitelező feléd nem 

számol fel (kivéve az olyan költségeket, 

amelyeket harmadik félnek (pl. közjegy-

ző) kell megfizetni).

Mivel ezek a konstrukciók szintén uniós 

forráson alapulnak, a támogatási szabályok itt 

is érvényesek. Ez különösen fontos a projekted 

helyszínét illetően: ahogy a „sima” támogatás-

ból, a kombinált lehetőségekből is a legtöbb 

a Közép-Magyarország régión kívül megvalósí-

tott projektekhez vehető igénybe.

A hitellel kombinált támogatáshoz ország-

szerte több mint 600 MFB Ponton keresztül 

férhetsz hozzá. Az MFB Pontok hálózatát a 

Takarékbank, a B3 TAKARÉK Szövetkezet, 

a Budapest Bank, a Takarék Kereskedelmi 

Bank (korábban FHB), az OTP, az MKB Bank, 

a Gránit Bank és az NHB Növekedési Hitel 

Bank fiókjai alkotják. 

A kombinált ügyletek ügyintézése „egyka-

pus” azaz a támogatások kapcsán már jól 

ismert, a palyazat.gov.hu oldalon elérhető 

pályázati e-ügyintézés felületen kell egy ún. 

egységes Támogatási Kérelmet benyújtani, 

amely a kölcsön és a támogatás igénylésére 

egyaránt vonatkozik.

Ebben a táblázatban összefoglaltuk Neked a 

jelenleg elérhető kombinált lehetőségek legfon-

tosabb feltételeit. További információért kattints  

a www.mfbpont.hu oldalra vagy keresd fel az 

MFB Pontok valamelyikét.

*  A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele 
kötelező. A kölcsön összege meg kell, hogy haladja a támogatás összegét.

**  A vissza nem térítendő támogatásnak a projekt elszámolható 
összköltségéhez viszonyított maximum lehetséges aránya.

***  A saját forrásnak a projekt elszámolható 
összköltségéhez viszonyított elvárt aránya.

****  Nyugat-Dunántúl régióban az arányok 
rendre 5%-kal alacsonyabbak.

2014 és 2020 között, ahogy 
azt már az előző években is 
megszokhat tad, a vállalkozások 
fejlődé sét az állam vissza nem 
térítendő támogatásokkal 
is igyekszik előmozdí ta ni. 
mindenképpen érdemes tehát 
fejben tartanod: ha fejlesztesz, 
ahhoz az állam is ad pénzt!

átmenetileg
szünetel!

átmenetileg
szünetel!

átmenetileg
szünetel!

átmenetileg
szünetel!

Összesen mintegy 1000 milliárd forint várja számos hitelprogram, 
7 kombinált hitelprogram és 6 kockázati tőkeprogram keretében 
igen kedvező feltételekkel a hitelt, tőkét igénylő vállalkozásokat.


