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P Á LY Á Z A T I  Ö S S Z E F O G L A L Ó  

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram 

GINOP-8.3.5 

 

„B” HITELCÉL 

 

1. Kölcsönfelvevők köre: 

A Hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, 

Magyarország területén székhellyel, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban 

finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és 

középvállalkozások. 

Gazdálkodási formakód szerint: 

 113 Korlátolt felelősségű társaság 

 114 Részvénytársaság 

 116 Közkereseti társaság 

 117 Betéti társaság 

 121 Szociális szövetkezet 

 123 Iskola szövetkezet 

 124 Agrárgazdasági szövetkezet 

 129 Egyéb szövetkezet 

 228 Egyéni cég 

 231 Egyéni vállalkozó 

 

Kizárt az a Kölcsönigénylő, aki a GINOP-8.3.5-18 „B” hitelcél keretében, illetve a GINOP-9.1.1-21 Kamatmentes 

Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogramban már részesült pozitív hitelbírálati döntésben. 

A Hitelprogramban konzorciumok, illetve kezdő vállalkozások nem igényelhetnek támogatást. 

 

2. A kölcsön összege, típusa: 

„B” hitelcél esetén: Minimum 5 millió HUF – Maximum 150 millió HUF 

 Az igényelt kölcsön összege nem haladhatja meg a Végső Kedvezményezett 

utolsó 2 teljes lezárt üzleti év árbevétel átlagának 25%-át. 
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 Éven túli lejáratú forgóeszköz típusú kölcsön.  

 Saját forrás minimum elvárt mértéke: 0% 

 

3. Futamidők: 

A kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 60 hónap. 

Rendelkezésre tartási idő a kölcsönszerződés megkötésétől számított fix 2 hónap, de 

legkésőbb 2023.05.31 

A türelmi idő a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 3 hónap. 

Szerződéskötési határidő 2023.03.31 

 

4. Elszámolható költségek: 

Készlet beszerzés költségei: 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (6) bekezdés 5. 

pontja szerinti készletbeszerzés költségei, az alábbiak szerint: 

a) csak a szavatossági időn belüli, és az elfekvő készletek értékével csökkentett 

anyagok, késztermékek, áruk, valamint a növendék-, hízó- és egyéb állatok fogadhatóak 

el.  

b) 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 a Korm.rendelet 5. mellékletének 3.9.1.1. 

pontja szerint, beleértve a telefon, fax, internet, telekommunikáció költségeit. 

 

5. Nem elszámolható költségek: 

a) a levonható áfa 

b) kamattartozás-kiegyenlítés 
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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. 

 

6. A projekt megvalósítása 

A forgóeszköz/működési költség finanszírozás megvalósítását 12 hónapon belül, de 

legkésőbb 2023.12.31-ig be kell fejezni.  

 

7. Biztosítékok köre 

5.000.000-25.000.000 Ft közötti hitelösszeg esetén 

a) 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 

b) az elvárt fedezettség mértéke a tőkekitettség 20 %-a, az egyes biztosítékok fedezeti 

szorzóval diszkontált befogadási értékéből számítva.  

Az alábbi biztosítékok fogadhatók el: 

 a) ingatlan jelzálogjog (legfeljebb 2. ranghelyen) 

 b) fizetési számlakövetelésen alapított óvadék 

 c) 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: 
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a) ingatlan jelzálogjog (legfeljebb 2. ranghelyen) 

b) fizetési számlakövetelésen alapított óvadék 

c) hitelintézet által vállalt garancia 

 

8. Területi korlátozás 

Megvalósulási hely Magyarországon, a közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett 

székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A Közép-Magyarország régióban 

székhellyel rendelkező Végső Kedvezményezett forgóeszköz finanszírozása is 

támogatható, azzal, hogy a megvásárolni kívánt készlet és a működési költség a közép-

Magyarországi régión kívül bejegyzett telephelyre vagy fióktelepre kerül beszerzésre 

vagy annak érdekében merül fel. 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. 

 

9. Törlesztés: 

A törlesztés a türelmi idő lejártát követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben 

történik. Esedékessége a tárgyhónap 15. napja. Az első tőketörlesztés azon naptári 

hónapot követő hónap 15. napján esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt vagy 

amennyiben nincs türelmi idő, úgy amelyben a rendelkezésre tartási idő lejárt. Ha a 

tárgyhó 15. napja nem munkanap, akkor a következő munkanapon esedékes.  

 

10. Benyújtási határidő: 2022.12.08 - 2023.02.15 
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