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HATÁROZAT 
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szóló beszámoló elfogadása 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a „Veszprém Megyei 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” (a továbbiakban: Alapítvány) alapítója és az 1130/2013. 
(III.14.) Korm. határozat, valamint az 1170/2014. (III.26.) Korm. határozat értelmében az 
alapítói jogok gyakorlója az alábbi döntést hozza:  

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alapítványnak a jelen határozat 
elválaszthatatlan mellékletét képező 2019. évi alapítványi beszámolóját elfogadja. 

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a határozatban 
foglaltakról az érintetteket értesítse. 

 

Határidő: 2020. október 15. 
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 
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 Válaszolók statisztikái 
 

534 
Kitöltött kérdőív    

 

A felmérés a Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat tagszervezeteinek országos ügyfélkörében került lebonyolításra, 

2020. április 3-14 közt. A kutatás módszere: önkitöltős kérdőív. 

 

 Összefoglaló 
  

 A vizsgált mikrovállakozók azonnal szembesültek a válság hatásaival, azokat 70%-ban drasztikusnak 
ítélik 

 45%-uk foglalkoztatást érintő döntést is meghozott már (leépítés, ill. fizetés nélküli szabadság), de 
még legalább ugyanennyi munkahelyet látnak veszélyben, ha nem sikerül a válságot kezelni 

 Kétharmaduknak csak 1-2 hónapra elegendő tartaléka van, ezt követően a cég megmaradása is 
veszélybe kerül 

 Különösen az 1-2 főt foglalkoztató családi vállalkozások a sérülékenyek 

 A Kormány intézkedései közül a hitelmoratóriumot és a járulékcsökkentést vették legtöbben igénybe 

 További intézkedésként foglalkoztatási támogatást és kedvezményes, akár támogatással kombinált 
hiteleket szorgalmaznak 

 Problémaként merült fel, hogy a megkérdezettek közül a legkisebbek kirekesztődnek a hitelintézeti 
törvény alapján működő szolgáltatók hitelkonstrukcióiból, nem tudják felmutatni a kért fedezetet 

 Az általuk preferált hitel 15M Ft alatti, és a kamat max. 2.5% - ez jelenthet megoldást a mostani 
helyzetben 

 

 Végeredmények 
  

1. A kérdőívet kitöltő vállalkozói kör 
 

A kérdőívet kitöltő vállalkozások túlnyomó többsége, foglalkoztatottak száma és árbevétel alapján 
mikrovállalkozónak számít.  

A vállalkozások 43%-a legfeljebb egy, közel kétharmaduk (65.06%)-a legfeljebb három alkalmazottal dolgozik. 
40%-uk éves nettó árbevétele 40 millió Forint alatt marad. Átlagos foglalkoztatotti létszám a mintában 5.6 fő. 
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Látható tehát, hogy a felmérést kitöltő vállalkozások a legkisebb mikro- (családi) vállalkozások közül 
kerülnek ki, ahol vállalkozó személye és legfeljebb 1-2 alkalmazott működteti a céget. Egy korábbi, hasonló 
ügyfélkörben végzett társadalmi hatás felmérésből kiderült: ezen vállalkozások esetében a cég sikeressége 
nagyban összefügg a vállalkozó családjának boldogulásával is, ugyanis a mikrovállalkozók 83%-ának egyetlen 
jövedelemforrása a családi cég. 

2. A járvány okozta rendkívüli helyzet hatásai 
 
 
A koronavírus-járvány okozta rendkívüli és hirtelen gazdasági bezárkózás hatásai azonnal lecsapódtak a 
felmérésben résztvevő vállalkozói körben is. 
 
A gazdasági hatásokat szubjektíven igen negatívan ítélik meg a vállalkozók. 70,3%-uk igen drasztikusra becsüli 
a hatásokat (10-es skálán 8-10), és csak 7.5%-uk tartja enyhének vagy alig érzékelhetőnek a hatásokat (1-3). 

 
 
Tevékenységi kör szempontjából az „enyhe” hatásokat vélelmező cégek főként nagyobb hozzáadott értéket 
igénylő, tudásintenzív iparágakból (IT) kerülnek ki, vagy az építőiparból. 
 
A drasztikusabb hatásokat érző cégek többnyire a vendéglátás, turizmus, kreatív ipar, szolgáltatás, 
kiskereskedelem területeken tevékenykednek. 
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Egyéb, a válaszadók által említett negatív körülmény: 

 Munkaerőhiány 

 Fizikai korlátozások (nem lehet bemenni/vendéget fogadni) 

 Elmaradt rendezvények, nyaralószezon kiesése 

 Partnerek, ügyfelek, vásárlók fizetőképességének hirtelen csökkenése 
 

A kérdőív kitöltésének időpontjában 2-3 hete tartottak a pandémiás korlátozások, és ezek már a 
megkérdezett cégek több mint egyharmadánál (34%) elbocsátásokhoz vezettek, további 11%-uknál pedig 
fizetés nélküli szabadságra kellett küldeni legalább egy munkavállalót. Tehát a megkérdezettek 45%-a 
kénytelen volt azonnali foglalkoztatási lépésekkel is reagálni a nehéz helyzetre. 
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A megkérdezett cégek mintegy kétharmada, 65%-a nem kényszerült leépítésre. A többi válaszadó átlagosan 
2,7 főt volt kénytelen elbocsátani, ami igen jelentős, tekintve az adott cégek nagyságát. 
 
Fizetés nélküli szabadság kiadására a megkérdezettek 25,4%-ában került sor, ez átlagosan 2,3 főt 
jelentett. Azon cégek körében, akik nem számoltak be elbocsátásról, minden ötödik esetben (18,5%) történt 
fizetés nélküli szabadságra bocsátás. 
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Az elbocsátott munkavállalók össz létszáma 507 fő, a fizetés nélküli szabadságra küldötteké további 355 fő. 

Ezen felül további munkahelyeket is veszélyben éreznek a vállalkozók: ha belátható időn belül nem ér véget 
a válság, átlagosan 1.7 munkahely elvesztésétől tartanak – ez összesen 911 főt jelent a megkérdezetti 
körben, ahol az össz munkavállalkozói létszám 3001 fő – tehát a munkahelyek további 30,3%-a veszélybe 
került a válság miatt. 

A vizsgált mikrovállalkozói ügyfélkörben a válság tehát a munkahelyek 59%-át érinti, ami igen jelentős 
szám a cégek nagyságát, erőviszonyait és túlélő-képességét tekintve. 

 

A grafikonon látszik, hogy az mintában szereplő össz munkavállalói létszámhoz képest hogy alakulnak a 
veszélyeztetett munkahelyek: a megkérdezettek 507 elbocsátott munkavállalóról, ezen felül 355 esetben 
fizetés nélküli szabadságról számoltak be, és ezen felül további 911 munkahelyet éreznek veszélyben a 
válság miatt. 

A vizsgált mikrovállalkozók tehát úgy érzik, rendkívül negatívan érinti őket a válság, és erre azonnali 
leépítéssel reagáltak: a munkahelyek harmada szűnt meg, ill. került sor fizetés nélküli szabadság 
kiadására. 

3. A vizsgált vállalkozások túlélési tervei 

 

Felmerül a kérdés, hogy mennyi ideig képesek ebben a csökkentett üzemmódban működni a vállalkozások. 
A válságra felkészülni nem volt lehetőség, a cégek közel kétharmada pedig 1-2 hónap működési 
költségeinek finanszírozására elegendő tartalékkal rendelkezik csak. Különösen az 1-2 főt foglalkoztató 
cégek sérülékenyek, a mintában szereplő nagyobb foglalkoztatóknak több hónapra, akár 1-2 évre is 
elengedő tartalékuk van. 
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A Kormány által, a járvány miatti korlátozások bevezetésével szinte egyidejűleg bejelentett gazdasági 
intézkedések a megkérdezett cégek felét pozitívan érintették. Legtöbben a hitelmoratóriumot veszik 
igénybe, de az adó- és járulékkedvezménnyel is a cégek mintegy negyede élt a kérdőív készítésének 
időpontjában – de valószínűleg ez az arány a jövőben növekedni fog. 
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A megkérdezettek véleménye szerint további kedvezményes hitelek, támogatások szükségesek ahhoz, hogy 

eredményesen át tudják vészelni a járvány okozta válságot. A közterhek csökkentése és a foglalkoztatás 

támogatása mellett a válaszadók fele szükségesnek tart valamilyen hitelkonstrukciót. 

 

   További javaslatok a megkérdezett mikrovállalkozások részéről: 

 eljárások gyorsítása 

 bérleti díj támogatás, vagy átmeneti bérleti díj plafon megállapítása pl. plázák számára 

 adózás egyszerűsítése, adózói kör váltás egy éven belül is 

 kedvezményes hitel, könnyített fedezettel 

 KATA fizetése alóli mentesség kiterjesztése 

 iparűzési adó enyhítés 

 vissza nem térítendő válllakozói pályázatok 

 támogatás, ösztönzés az elmaradt rendezvények pótlására 

 kibővített munkanélküli támogatás 

 vissza nem térítendő bértámogatás 

  

A válaszokból kirajzolódik, hogy a megkérdezett vállalkozások nem határolódnak el a hitelfelvételtől az üzleti 
tevékenység fellendítése érdekében, de legtöbben kedvezményes kamatozású, vagy támogatással 
kombinált hitelt tartanának kedvezőnek, tehát az elérhető kereskedelmi banki hiteleknél kedvezőbb 
konstrukciót keresnek. 
 
Ennek megfelelően a kigazdálkodható hitelkamat 2,5%-on belül van (válaszadók 93%-a). Látszik tehát, 
hogy a vizsgált mikrovállalkozások a jelenlegi helyzetben nem tudnának kigazdálkodni egy kereskedelmi 
banki hitelt. A megkérdezettek 62%-a ezen kívül problémásnak, nehezen teljesíthetőnek ítéli a 
kereskedelmi bankok által kért szokásos fedezet, garancia felmutatását.  
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A vállakozások 35%-a számára max. 8 millió forintos hitelösszeg jelent megoldást, további 17% számára a 
8 és 15 millió forint közötti hitelösszeg szükséges, így összesen a válaszadók 52,2%-nak jelentene 
megoldást a 15 millió forint alatti hitelösszeg. Ennél magasabb hitelösszeget csak 5,6%-uk jelölt meg, és 
42,3%-uk látja most úgy, hogy nincs szüksége hitelre. 
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A válaszadók megfogalmazhattak további javaslatokat az újraindulás és a hosszú távú sikeres 
működés érdekében: 

 beruházás-élénkítés 

 bürokrácia csökkentése 

 kedvezményes kamatozású mikrohitel 

 banki bekerülési feltételeknél, garanciáknál kedvezőbb hitelkonstrukció 

 adó- és járulékterhek csökkentése, időbeli eltolása. Max. 5 millió Ft éves árbevételű cégek számára 
további kedvezmények 

 extra járulékkedvezmény annak a cégnek, amely nem küldi el alkalmazottait a válság alatt 

 elbocsátott dolgozók újrafoglalkoztatásánál kedvezmény 

 pályázatok végrehajtásánál rugalmasság, megítélt támogatás gyors folyósítása, kevesebb 
bürokratikus akadály 

 minél több vissza nem térítendő támogatás, akár hitelkonstrukcióval kombinálva 

 A válság által legjobban sújtott szektorok – turizmus – számára speciális kedvezmények, 
munkahelymegtartó támogatás. Nagy rendezvények előre hozása a járványt követően 

 Támogassák a rekreáció típusú kikapcsolódást az állami vagy állami érdekeltségű gyógyfürdők 
belépő árainak jelentős pl. 50% belépő díjának mérséklésével.  

 Járuléktámogatás egy személyes vállalkozások esetében is, és nem csak az eddig  kijelölt TEÁOR 
kódokon. pl. 5-10 milliós éves bevétel alatti EV-nál 

 Iparűzési adó csökkentése, kamarai díj eltörlése 

 A szépségipari szakmában dolgozóknak eszközbeszerzési, ingatlanvásárlási támogatás 

 Bérleti díjak szabályozása 

 anyagbeszerzés terén komoly korlátozást jelent, hogy 9-12 közt csak az idősek vásárolhatnak – 
ennek észszerűsítése 

 vidékfejlesztési pályázatoknál biztosítékadási kötelezettség eltörlése 
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TÁJÉKOZTATÓ 
ÚJ ORSZÁGOS VÁLLALKOZÓI 

MIKROHITEL ROGRAM JAVASLATRÓL 

 

 

A Megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok® alkotta Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat® 

Konzorcium 2020. április 3-án javaslatokat juttatott el Varga Mihály pénzügyminiszterhez - a pénzügyi 

akciócsoport vezetőjéhez -  a COVID-19 járvány következtében kialakuló gazdasági válság kezelésére 

vonatkozóan. A javaslat összefoglalása: 

ÚJ ORSZÁGOS NON-PROFIT VÁLLALKOZÓI MIKROHITEL PROGRAM BEINDÍTÁSÁNAK INDOKOLTSÁGA 

Világjelenség, hogy az önálló tevékenységből, vállalkozásból boldogulni kívánó kezdő és mikro vállalkozók 

hitelképtelenek a tőkepiac profit orientált szereplőinél. Ez a piaci kudarc indokolttá teszi az állam beavatkozását 

a pénzpiaci folyamatokba. Ennek egyik eszköze, a közpénzek - mint társadalmi befektetés - allokálása különböző 

mikrohitel programokba. Ezeknek a programoknak a szemlélete gyökeresen más látásmódot igényel, mint a 

kereskedelmi bankok profit orientált piaci szemlélete. A hazai és a nemzetközi tapasztalatok egyaránt azt 

mutatják, hogy válsághelyzetekben különösen indokolt ilyen programok fenntartása.  

Sajnos jelenleg Magyarországon nincsen államilag finanszírozott közhasznú vállalkozói mikrohitel program, ezért 

javasoltuk egy új, állami finanszírozású, emberközpontú országos non-profit vállalkozói mikrohitel program 

beindítását. Meggyőződésünk, hogy egy ilyen program rendkívül hatékony eszköz lehet a kialakulóban lévő 

gazdasági válság negatív következményeinek enyhítésében.  

A magyar vállalkozások 99,8 százaléka a KKV kategóriába tartozik, ebből a mikrovállalkozások aránya közel 95%. 

A mikrovállalkozások az összes foglalkoztatott 35%-ának biztosítanak munkahelyet a gazdasági szektorban, ezzel 

a legnagyobb foglalkoztatónak számítanak magyar gazdaságban. Továbbá fontos kiemelni, hogy a mikro- és 

önfoglalkoztató vállalkozók gyakran családfenntartók, családi vállalkozások és ezért „bedőlésük” a magyar 

családok problémája is. Ez továbbgyűrűző, hatalmas társadalmi problémát okozhat. Éppen ezért fontos, hogy a 

Kormány intézkedései elébe menjenek ezeknek a nem kívánatos társadalmi jelenségeknek. Nem szabad 

megvárni a tömeges csődöket, család széthullást és az esetleges öngyilkosságokat. 

A javasolt program a legkiszolgáltatottabb mikrovállalkozók támogatásával kiemelkedő pozitív társadalmi hatást 

érhet el. A ráfordított anyagi források elenyészőek lennének ahhoz képest, amekkora társadalmi haszon várható 

az intézkedés nyomán. 

A javaslatnak különös aktualitást ad a COVID-19 világjárvány következtében kialakuló gazdasági válság, mely már 

jól látható módon a mikrovállalkozói szektort érinti a legmélyebben. Ennél a társadalmi rétegnél a fennmaradás 

létkérdés.  

A non-profit megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mindig válsághelyzetben tudták megmutatni 

igazán társadalmi hasznosságukat. A Magyar Kormány válságkezelő szándékával egyetértve, ennek segítése 

céljából készítette el a hálózat – hosszútávra szóló – javaslatát azzal, hogy a tervezetben leginkább az aktuális, 

válságkezelő eszközökre koncentrált.  

CÉLOK 

A Program azon vállalkozások számára nyújt hitellehetőséget, amelyek a Hitelintézeti törvény hatálya alatt 

működő pénzpiaci szereplőknél – a lentebb kifejtett okokból - nem, vagy nem megfelelő mértékben jutnak 

forráshoz.  
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TÁJÉKOZTATÓ 
ÚJ ORSZÁGOS VÁLLALKOZÓI 

MIKROHITEL ROGRAM JAVASLATRÓL 

 

 

A PROGRAM ÁLTALÁNOS CÉLJAI: 
 

 A nyereségérdekelt finanszírozók által nem, vagy nem megfelelő mértékben hitelezett mikrovállalkozások 
kiszolgálása magas színvonalú hiteltermékekkel, valamint lehetőség szerint felkészítésük arra, hogy a 
profitorientált hitelpiac szervezeteinek ügyfeleivé válhassanak; 

 új munkahelyek létrehozásának és munkahelyek megtartásának ösztönzése a célcsoport körében; 

 a célcsoportba tartozó vállalkozások életképességének, versenyképességének javítása; 

 gazdaságélénkítő hatás a célcsoport körében, illetve össztársadalmi szinten; 

 az elégtelenül működő pénzpiac, (azaz a piaci kudarcok) negatív társadalmi hatásainak kiküszöbölése. 

 Gazdasági válság helyzetben azonnali kis összegű segítség nyújtása a leg rászorultabb vállalkozói rétegnek. 

KIEMELT CÉL 

A COVID-19 járvány negatív gazdasági hatása következtében kritikus helyzetbe kerülő mikrovállalkozók 
újrakezdésének, fennmaradásának elősegítése. 
 

ÁLTALÁNOS KERETFELTÉTELEK 

A Programban részt vevő szervezetek: 

Magyar Fejlesztési Bank (MFB) mint forrás közvetítő; 

Megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok, mint mikrohitelező szervezetek, a Hitelintézetekről és 

pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 2. §. (1) f) pontja alapján a mikrohitelezési 

tevékenységük nem tartozik a Tv. hatálya alá, így a Tv. szerinti jogi biztosítékokkal nem rendelkező – így a Tv. 

hatálya alatt működő profit orientált pénzügyi vállalkozásoknál csökkent hitelképességű - vállalkozók számára is 

nyújthatnak kis összegű hiteleket.  

Valamint  

csatlakozott egyéb szervezetek (Pl.: önkormányzatok), amelyeknek az egyes alapítványok számára nyújtott 

feltételhez kötött támogatása révén az ügyfelek számára kamatcsökkentés érhető el. (Megj.: például jelenleg 

Székesfehérvár és Tapolca Önkormányzata nyújt „kamattámogatást” az RVA Group programjaihoz.) 

A HITELKONSTRUKCIÓK IGÉNYBEVÉTELÉRE VALÓ JOGOSULTSÁG ÁLTALÁNOS KERETFELTÉTELEI 

 Legfeljebb 15.000.000,-  forint folyósítható (ügyfelenként, egy ügylet keretében, legfeljebb összesen 25 

millió forint teljes kintlévő tőke mértékig); 

 A mikrohitel program célcsoportja a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. 
évi XXXIV. Törvény 3. §. (3) szakaszában meghatározott mikro vállalkozások, valamint a 3. §. (2) 
szakaszában meghatározott vállalkozás. 

 A kölcsön Magyarország területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogosultak számára érhető el. 

 Hiteligénylés és bírálat: az alapítványok belső szabályzatai szerint történik 

 Nincsen ágazati megkötés. 

 Vállalkozói célra szabadon felhasználható (a konkrét hiteltermékeknél kerül meghatározásra). 

 Futamidő legfeljebb 10 év.  

 Türelmi idő: Futamidőn belül nincsen megkötés (a konkrét hiteltermékeknél kerül meghatározásra). 
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 Ügyleti kamat: Nincsen megkötés (a konkrét hiteltermékeknél kerül meghatározásra). 

 Késedelmi kamat: Nincsen megkötés (a konkrét hiteltermékeknél kerül meghatározásra). 

 Egyéb díjak: Nincsen megkötés (a konkrét hiteltermékeknél kerül meghatározásra). 

 „Kamattámogatás”: a programhoz csatlakozott településeken érhető el. 

PROGRAMFINANSZÍROZÁS 

A források VISSZAFORGÓ ALAPKÉNT működnek. A források lehívása havonta történhetne a hiteligény és a 

kihelyezhető visszaforgó forrás különbözetének mértékében.  

MŰKÖDTETÉS ÉS TECHNIKAI HÁTTÉR 

MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZRT. – MINT FORRÁS KÖZVETÍTŐ 

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. teljes egészében a Magyar Állam tulajdonában álló pénzintézet, amelynek 
működéséről önálló törvény rendelkezik. 
 
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 2. § -szerint „Az MFB Rt. feladata, 
hogy a 3. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott tevékenységi körében - az átláthatóság, a célszerűség, a 
gazdaságosság, a hatékonyság és a prudencia követelményeinek megfelelően - a Kormány közép- és hosszú távú 
gazdaságstratégiája által meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges fejlesztési 
források biztosítása érdekében, részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt 
vegyen.” 
 
MEGYEI ÉS FŐVÁROSI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNYOK – MINT NON-PROFIT MIKROHITELEZŐK 

A megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok© a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 

2013. évi CCXXXVII. törvény 2. §. (1) f) pontja szerint mikrohitelezésre jogosultak a Tv. hatályán kívül. Erre a 

tevékenységre alanyi jogon kizárólag ezek a non-profit szervezetek jogosultak. 

Így olyan vállalkozások számára is jogosultak mikrohiteleket nyújtani, amelyek a hitelintézeti törvény hatálya 

alatt működő pénzpiaci szereplőknél hitelképtelenek (a pénzpiaci szabályozás előírásainak megfelelően) például 

a nem megfelelő mértékű jogi biztosítékaik miatt. 

A JEREMIE mikrohitel programok lebonyolításában nagy sikerrel vett részt több vállalkozásfejlesztési alapítvány 

44 milliárd forintot meghaladó mikrohitelt nyújtva a legkockázatosabban finanszírozható vállalkozói rétegnek. A 

közvetítői körben a legmagasabb fajlagos ügyfél elérést az alapítványok tudták felmutatni. Megyei 

vállalkozásfejlesztési alapítványok: 59,61%; pénzügyi vállalkozások: 30,85%; bankok: 5,51%; 

takarékszövetkezetek: 4,03%. 

Minden egyes vállalkozásfejlesztési alapítvány, amely jelenleg saját jogon helyi mikrohitel program 

működtetésére jogosult és képes, az a belső szabályozási hátterét és technikai felkészültségét tekintve alkalmas 

a programban való részvételre. Az alapítványok a mikrohitelek mellett mentorálást és üzletfejlesztési 

szolgáltatásokat is nyújtanak a vállalkozásoknak. 

INFORMATIKAI HÁTTÉR 
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A program lebonyolításának informatikai hátterét a nemzetközi szinten elismert, díjakat nyert CREDINFO 

Hitelinformációs és Hitelbírálat Menedzsment Rendszer biztosítja. Ezt a rendszert használja az összes megyei és 

fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány (Pl.: a JEREMIE programban is) és számos – az MFB jelenleg is 

folyamatban lévő finanszírozási programjában résztvevő – pénzügyi vállalkozás is. Teljes körű napi 

adatszolgáltatást, on-line hiteligénylés fogadást, hitelbírálat menedzsmentet és hitelnyilvántartást biztosít. 

A rendszer Európa első olyan komplex- integrált backoffice és hitelbírálat menedzsment rendszere volt, amely a 

hiteligénylés benyújtásától egészen a hitelbírálat lezárásáig teljesen on-line (papír nélküli) ügyintézést tesz 

lehetővé. 

Székesfehérvár, 2020. április 21. 

           Szekfü Tibor 

       Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat 

                  elnök  
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MELLÉKLET 

JAVASOLT HITELKONSTRUKCIÓK 

A javaslat kimondottan a COVID-19 járványhoz kapcsolódó gazdasági válságkezelés szempontjából fontos, 

gyorsan beindítandó hiteltermékekre koncentrál. Az igények hosszú távú teljes lefedéséhez ennél több, illetve 

más hitelkonstrukciók bevezetése lehet indokolt. 

A jelen dokumentum elkészítésekor már elérhető az az országos kiterjedésű on-line felmérés, amely eredményei 

alátámasztják a javaslatok indokoltságát, amely megtekinthető az alábbi linken: 

https://www.rvagroup.hu/index.php/felmeres/ 

 

TŐKEPÓTLÓ ÚJRAKEZDÉSI MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ 

Hitelösszeg: 1.000.000-15.000.000,- Ft  

Felhasználás: A hitel célja, hogy a COVID-19 járvány negatív gazdasági hatása miatt „újrakezdésre kényszerült” 

vállalkozások számára biztosítsa az újrakezdéshez szükséges finanszírozási feltételeket. A kölcsön felhasználható 

bármely vállalkozói célra, amely a vállalkozás talpra állításához, illetve versenyképessé válásához szükséges. 

A hitel lejárata, türelmi idő: A hitel futamideje maximum 10 évig terjedhet, a tőketörlesztés türelmi ideje 

legfeljebb 2 év lehet. Előtörlesztés csak 5 év eltelte után lehetséges. 

Vissza nem térítendő támogatás: amennyiben a folyósított kölcsön összegének 75%-a az eredeti szerződött 

törlesztési tervnek megfelelő időszak alatt törlesztésre került a vállalkozás részéről, a fennmaradó 25% vissza 

nem térítendő támogatássá alakul, és véglegesen a vállalkozásnál marad. 

A hitel ügyleti kamata: A hitel kamata a futamidő alatt fix, fizetése havonta esedékes.  

Alap ügyleti kamat:  

- a futamidő első 12 hónapjában évi 0 %. 

- a további fennmaradó futamidőben a kedvezményes kamat 2,5% 

Késedelmi kamat: A hitelkeretből igénybe vett összeg éves visszafizetési kötelezettség be nem tartása esetén a 

lejárt tőkekövetelés és az esedékesség napjáig be nem fizetett ügyleti kamat után az adósnak késedelmi 

kamatot kell fizetnie, melynek mértéke évi 20 %.  

A hitel felhasználásának határideje: A hitel engedélyezését követő 60 napon belül meg kell kötni a 

hitelszerződést.  

A hitel törlesztése: A törlesztések havonta esedékesek.  

Kamatfizetés: Havonta esedékes, a kint lévő tőkekövetelés után fizetendő.  

https://www.rvagroup.hu/index.php/felmeres/
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Szükséges jogi biztosíték: Ingatlanfedezet (a mikrohitelező szervezet által elfogadott szakértő által készített 

értékbecslés alapján a likvid értéknek el kell érnie a hitelösszeg 100 %-át). Az ingatlanra zálogjog valamint az azt 

biztosító elidegenítési és terhelési tilalom, valamint elővásárlási jog kerül bejegyzésre. Társas vállalkozás esetén 

a társaság tulajdonosainak készfizető kezessége. (Megjegyzés: amennyiben a programban a tőke veszteség 

elszámolható lenne az alap terhére, abban az esetben elegendő lenne, ha az ingatlan forgalmi értéke eléri a 

kölcsön összegét.) 

Biztosítás: A vállalkozásnak vagy általános vagyonbiztosítást kell, kötnie, vagy a hitel fedezetének 

biztosítékaként felajánlott vagyontárgyakra. A hitel teljes visszafizetéséig a biztosítás kedvezményezettje a 

mikrohitelező szervezet. 

Regisztrációs díj: online igénylés esetén 10.000,- Ft +ÁFA, melyet az igénylés beérkezését követően számla 

alapján, átutalással kell megfizetni. Határozatlan ideig díjkedvezmény: 100% 

Rendelkezésre tartási jutalék: A mikrohitelező szervezet az adóssal megkötött szerződés napjától az egyes 

folyósítások időpontjáig az adós rendelkezésére tartott, még fel nem használt tőke után évi 0,9 % rendelkezésre 

tartási jutalékot számít fel. Határozatlan ideig díjkedvezmény: 100% 

Közokiratba foglalás költsége: az ügyfelet terheli 

Szerződésmódosítási költségtérítés: A mikrohitelező szervezet által nyújtott kölcsönök futamideje alatt történő, 

szerződésmódosítással járó tranzakció (futamidő-módosítás, - az előtörlesztés nem tartozik ebbe a körbe- 

kölcsön-átvállalás stb.) esetén a mikrohitelező szervezet hirdetménye szerinti mindenkori költségtérítési díjat 

kell az adósnak megfizetnie. 

 

RÚLÍROZÓ HITELKONSTRUKCIÓ 

 

Hitelösszeg: 1.000.000-5.000.000,- Ft  

Felhasználás: Vállalkozói célra szabadon felhasználható. A hiteligénylésben a hitelcélt meg kell nevezni- a 

kölcsöncél szerinti felhasználását a mikrohitelező szervezet a kölcsön folyósítása után ellenőrizheti- de a kölcsön 

folyósításához számlákkal elszámolni nem kell. 

A hitel lejárata, türelmi idő: A hitel futamideje 12 hónaptól 3 évig (36 hónapig) terjedhet.  

A hitel ügyleti kamata: A hitel kamata a futamidő alatt fix, fizetése havonta esedékes.  

Alap ügyleti kamat: évi 4,9 %.  

Késedelmi kamat: A hitelkeretből igénybe vett összeg éves visszafizetési kötelezettség be nem tartása esetén a 

lejárt tőkekövetelés és az esedékesség napjáig be nem fizetett ügyleti kamat után az adósnak késedelmi 

kamatot kell fizetnie, melynek mértéke évi 20 %.  
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A hitel felhasználásának határideje: A hitel engedélyezését követő 30 napon belül meg kell kötni a 

hitelszerződést.  

A hitel törlesztése: A hitelkeretből igénybevett összeget évente egyszer vissza kell fizetni a szerződéskötés 

időpontjához igazodóan maximum 365 naponként, illetve a szerződés lejáratakor. 

Kamatfizetés: Havonta esedékes, a kint lévő tőkekövetelés után fizetendő.  

Szükséges jogi biztosíték: Ingatlanfedezet (a mikrohitelező szervezet által elfogadott szakértő által készített 

értékbecslés alapján a likvid értéknek el kell érnie a hitelösszeg 100 %-át). Az ingatlanra zálogjog valamint az azt 

biztosító elidegenítési és terhelési tilalom, valamint elővásárlási jog kerül bejegyzésre. Társas vállalkozás esetén 

a társaság tulajdonosainak készfizető kezessége. (Megjegyzés: amennyiben a programban a tőke veszteség 

elszámolható lenne az alap terhére, abban az esetben elegendő lenne, ha az ingatlan forgalmi értéke eléri a 

kölcsön összegét.) 

Biztosítás: A vállalkozásnak vagy általános vagyonbiztosítást kell, kötnie, vagy a hitel fedezetének 

biztosítékaként felajánlott vagyontárgyakra. A hitel teljes visszafizetéséig a biztosítás kedvezményezettje a 

mikrohitelező szervezet. 

Regisztrációs díj: online igénylés esetén 10.000,- Ft +ÁFA, melyet az igénylés beérkezését követően számla 

alapján, átutalással kell megfizetni. Határozatlan ideig díjkedvezmény: 100% 

Rendelkezésre tartási jutalék: A mikrohitelező szervezet az adóssal megkötött szerződés napjától az egyes 

folyósítások időpontjáig az adós rendelkezésére tartott, még fel nem használt tőke után évi 0,9 % rendelkezésre 

tartási jutalékot számít fel. Határozatlan ideig díjkedvezmény: 100% 

Közokiratba foglalás költsége: az ügyfelet terheli 

Szerződésmódosítási költségtérítés: A mikrohitelező szervezet által nyújtott kölcsönök futamideje alatt történő, 

szerződésmódosítással járó tranzakció (futamidő-módosítás, - az előtörlesztés nem tartozik ebbe a körbe- 

kölcsön-átvállalás stb.) esetén a mikrohitelező szervezet hirdetménye szerinti mindenkori költségtérítési díjat 

kell az adósnak megfizetnie. 
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