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• „A mikrohitel az a vállalkozásfejlesztési 
eszköz, amelyik növekedéshez, 
munkahelyteremtéshez, innovációhoz és 
szociális kohézióhoz vezet.”

Európai Parlament EUROFI Konferencia, 2oo6. június 6.



Olyan non-profit alapon működő szervezetek,
amelyek nem klasszikus kereskedelmi
bankként, olyan mikrovállalkozóknak (és
vállalkozóvá váló személyeknek) adnak
fejlesztési forrást, akik nem „bankképesek”,
banki módszerekkel nem hitelezhetőek

Mikrofinanszirozó szervezetek:



A mikrohitel célja

A kereskedelmi banki módszerekkel nem
finanszírozható vállalkozások forráshoz
jutását segíti.

Egy speciális vállalkozásfejlesztési eszköz,
amely tanácsadással, képzéssel,
mentoringgal együtt kiegészülve támogatja a
hiteligénylő mikrovállalkozást.



EVIDENCIÁK 1.

• A mikrohitel az nem egyenlő a kereskedelmi
bankok által mikrovállalkozóknak adott hitellel

• A mikrohitel a banki módszerekkel nem
hitelezhető mikrovállalkozások speciális
hitelezését jelenti

• A kereskedelmi bankok vállalkozások, s nem
vállalkozásfejlesztési szervezetek!



EVIDENCIÁK 2.

• A MIKROHITEL : vállalkozásfejlesztés,
mely a gazdaságdinamizálás hatékony
eszköze!

• A kereskedelmi banki módszerekkel nem
finanszírozhatók forráshoz jutását segíti,
tanácsadással, képzéssel, mentoringgal
együtt



A mikrohitel hatékony eszköz:

• Az önfoglalkoztatásban, 
létszámmegtartásban

• Gazdaság dinamizálásban

• A vállalkozók bankképessé tételéhez

• Fekete gazdaság elleni küzdelemben



HATÉKONY MIKRO-FINANSZÍROZÁS

INTEGRÁLT SZOLGÁLTATÁS !!!!!

MIKROHITEL

+ Információ

+ Tanácsadás

+ Képzés

+ Inkubátorház szolgáltatások



MIKROHITELEZÉS KEZDETE 
MAGYARORSZÁGON

• 1991-92 Magyarországi EU PHARE Program 
keretében: Helyi Vállalkozói Központok, mint 
mikrofinanszírozó szervezetek



A mikrohite pályázathoz
szükséges

hogy a hitel kölcsönkérelmező
megfelelő üzleti elképzeléssel, ezt
alátámasztó üzleti- és pénzügyi
tervvel, önerővel és a finanszírozó
által elfogadható fedezettel
rendelkezzen.



MIKROHITEL TÍPUSOK

Kezdetben:

1. Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

által működtetett mikrohitel program  OMA

Később :

2. Új Széchenyi Mikrohitel Program

3. Vállalkozásfejlesztési Alapítványok által működtetett 
mikrohitel programok

Korábban:

Új Széchenyi Mikrohitel Program

Kombinált Mikrohitel Program



OMA

• A mikrohitel felső összeghatára 10.000.000 Ft
• A hitel futamideje maximum 10 évig terjedhet.
• 12 hónap türelmi idő
• Kamat: 3,9%
• Igényelhető: 

- 100 %-ban beruházásra
- 50 %-ban beruházásra, 50 %-ban forgóeszköz 

vásárlásra
• A hitel kezdő vállalkozások által is igényelhető

• Mindent számlával le kell igazolni
• A számlákat nettó összegben vesszük figyelembe
• A hitel, ingatlan fedezettel igényelhető
• Pályázat beadási határidő: Folyamatos



OMA FORGÓESZKÖZRE

• Termék, max. mértéke 10 millió Ft

• Termék ügyleti kamata: 3,9 %

• Futamidő: max. 3 év



ÚJ SZÉCHENYI MIKROHITEL

A mikrohitel felső összeghatára 10.000.000 Ft

• Termék ügyleti kamata: 6,5 %+ 0,5% hitelgarancia

• Futamidő: 1-10 év

• Önerő: min. 20 %

• A tőketörlesztés türelmi ideje: max. 24 hónap

• Biztosíték: Ingatlan fedezet, kb. 150 %
• A hitel kezdő vállalkozások által is igényelhető

• Mindent számlával le kell igazolni, a saját erőt is
• A számlákat nettó összegben vesszük figyelembe
• Pályázat beadási határidő: Folyamatos



MIRE NEM VEHETŐ FEL?

• Fuvarozó vállalkozás, közúti jármű vásárlásra

• Mezőgazdasági tevékenység



Kombinált Mikrohitel, a legsikeresebb 
konstrukció

• Minimális önerő: a projekt értékének 10%-a

• Igényelhető hitelösszeg: a projekt értékének 60%-a, 
min. 1 millió, max. 10 vagy 20 millió Ft.

• Pályázható vissza nem térítendő támogatás: a projekt 
értékének 45%-a, min. 1 millió, max. 10 millió Ft.

• A Kombinált Mikrohitel ügyleti kamata: 5-9 % (nálunk 
7,5%)

• Futamidő: Maximum 10 év

• A tőketörlesztés megkezdésének türelmi ideje: 
Maximum 24 hónap

• Biztosíték



KI NEM VEHETI FEL?

• 9 fő fölött a foglalkoztatottak száma

• Éves árbevétel limitált

• Köztartozás 
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Vállalkozásforma szerint
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Nemek szerint
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KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!

Babós Csaba
Vállalkozói Központ 
Szombathely Pet őfi S. u. 1//B.


