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Tevékenységünk
A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1993-ban azzal a céllal jött létre, hogy aktív 
támogatója legyen Győr-Moson-Sopron megye vállalkozóinak, munkájával járuljon hozzá a térség 
gazdasági fellendüléséhez. Tevékenyen részt vesz a vállalkozások működéséhez szükséges 
infrastruktúra építésében, elősegíti az Európai Unión belül a partner kapcsolatok kialakítását, 
szélesítését és a gazdasági együttműködés lehetőségének megteremtését. Elsődleges fontosságú 
célkitűzése a vállalkozói kultúra fejlesztése. Ennek megvalósítása érdekében építette ki szaktanácsadói 
és oktatói hálózatát. 

Az 1992-ben elindult Mikrohitel program általános célja a mikro- és kisvállalkozások támogatása
pénzügyi segítségnyújtással és tanácsadással. Elsősorban azokon a speciális területeken, ahol a
vállalkozások igényeit a kereskedelmi bankok nem tudják kielégíteni. A Magyar Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány pedig kialakította a mikrohitelezés országos lefedettségét biztosító intézményi hátteret.
2013-ban  az Alapítvány létrehozta a Pannon Finance Pénzügyi Szolgáltató Zrt-t, annak érdekében, 
hogy a nagyobb forrásigénnyel rendelkező vállalkozások igényeit is maximálisan kiszolgálhassa. A 
Pannon Finance Zrt. 2014-től az Új Széchenyi Hitel programhoz csatlakozva veszt rész a mikro,- kis 
és középvállalkozások beruházásainak és forgóeszköz szükségleteinek finanszírozásában.



HIITEL TERMÉKEINK



ORSZÁGOS MIKROHITEL ALAP

A program célja a mikrovállalkozások támogatása pénzügyi segítségnyújtással és tanácsadással, elsősorban azon 
speciális területeken, ahol a mikrovállalkozások igényeit a kereskedelmi bankok jelenleg nem, vagy csak 
rendkívül magas költségek mellett tudják kielégíteni. 

Az igényelhető hitel (kölcsön) célja lehet: gépek berendezések, eszközök és egyéb beruházások finanszírozása, 
meglévő üzleti tulajdon, vagy bérelt infrastruktúra bővítése/fejlesztése; a beruházásokhoz kapcsolódó 
forgóeszköz (alapanyag és árukészlet) beszerzés finanszírozása. A hitel (kölcsön) kizárólag forgóeszköz 
finanszírozására is igénybe vehető:

- Igényelhető hitelösszeg: 500.000-10.000.000 Ft
- Futamidő : maximum 120 hónap beruházás esetén, maximum 36 hónap forgóeszköz esetén
- Türelmi idő: maximum 12 hónap (beruházási hitel esetén)

- Kamat: évi 3,9 % fix kamat (a teljes futamidő alatt)
- Saját erő: nem szükséges
- Biztosíték: ingatlanfedezet (a fedezet értékelését a KVA által meghatározott értékbecslők vagy igazságügyi szakértő végezheti)

- Kezdő vállalkozás számára is igénybe vehető



HELYI MIKROHITEL ALAP
A program célja az elsősorban Győr-Moson-Sopron megyei mikrovállalkozások támogatása pénzügyi 
segítségnyújtással és tanácsadással, elsősorban azon speciális területeken, ahol a mikrovállalkozások igényeit a 
kereskedelmi bankok jelenleg nem, vagy csak rendkívül magas költségek mellett tudják kielégíteni. 
A mikrohitel alap egy plusz jogosultság a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére, az elmúlt 
évtizedekben nyújtott sikeres hitelezési tevékenység és kiemelkedő portfólió (ügyfélkör) kialakítása 
eredményeképp. Az Alapítvány saját hatáskörben rendelkezhet az alapból finanszírozott hitelügyleket 
sajátosságait, bevételeit érintően, azonban a hitelnyújtásból származó kockázatot is 100%-ban tűrnie, kezelnie 
kell. 

- Igényelhető hitelösszeg: 500.000-10.000.000 Ft
- Futamidő : maximum 120 hónap beruházás esetén, maximum 36 hónap forgóeszköz esetén
- Türelmi idő: maximum 12 hónap (beruházási hitel esetén)

- Kamat: évi 4,9 % fix kamat (a teljes futamidő alatt)
- Saját erő: nem szükséges
- Biztosíték: ingatlanfedezet (a fedezet értékelését a KVA által meghatározott értékbecslők vagy igazságügyi szakértő végezheti)

- Forgóeszközhitel esetében elszámolhatók: bérköltség, marketing költségek, rezsi kiadások
- Kezdő vállalkozás számára is igénybe vehető



HITEL TERMÉKEINK



ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM GOP-4.1.
Támogatható hitelcélok:

- immateriális javak, gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, beruházások finanszírozása
- Meglévő üzleti tulajdon, vagy bérelt infrastruktúra bővítése/fejlesztése
- Gazdasági tevékenység elindításához, tevékenység bővítéséhez, beruházások kapcsolódó forgóeszköz 

szükséglet finanszírozása

Nem támogatható hitelcélok:
- Általános forgalmi adó (ÁFA) finanszírozása a beszerzésekhez kapcsolódóan
- Fennálló hitel finanszírozása
- Üzletrész, részvény, részesedés vásárlása
- Közvetlen, közvetett tulajdonostól, vezető tisztségviselőtől, közeli hozzátartozótól történő beszerzések
- Mezőgazdasági termékek termelésére, elsődleges előállítására irányuló projektek (De minimis rendelet)

Megvalósítási hely:
- Kizárólag a Közép-Magyarországi régión és Budapesten kívüli régiókban történhet Magyarország területén 

belül



ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM GOP-4.1.
Hitelösszeg:

- 1.000.000 Ft - 50.000.000 Ft
Saját erő elvárás:

- minimum a projekt teljes költségének 10%-a (az önerő projektre való ráfordítását a folyósításig igazolni kell)

Futamidő:
- beruházási hitel esetén maximum 120 hónap (türelmi idő maximum 24 hónap)
- forgóeszköz hitel esetén maximum 36 hónap (türemi időre nincs lehetőség)

Kamat:

- évi 3,5 % fix kamat (a teljes futamidő alatt)
Tranzakciós díj:

- 50.000 Ft (egyszeri)
Biztosíték:

- Ingatlanfedezet (a fedezet értékelését a Pannon Finance Zrt. által meghatározott értékbecslők vagy igazságügyi szakértő végezheti)



Összefoglalás, javaslatok
A Győr-Moson-Sopron megyei régió, gazdasági fejlettségét tekintve kiemelkedő jelentőséggel bír az ország 
területén. A megyében a KSH 2014. évi adatai szerint 77.522 db regisztrált, működő vállalkozás található, ezek 
közül közel 1200 vállalkozás a mezőgazdasági ágazatban tevékenykedik. Az alapítvány, valamint a Pannon 
Finance Zrt. az Európai Unió által támogatott hitelek, kombinált termékek keretében a mezőgazdasági ágazat 
vállalkozásait nem tudja finanszírozni, mert a hitelprogramok kiírásai ezt nem teszik lehetővé.

Az EU fejlesztési politkájának hazai gyakorlata szerint a mezőgazdasági vállalkozások támogatása a pályázati 
lehetőségek esetében a Földművelésügyi Minisztérium, valamint az MVH feladata. A tapasztalatok szerint 
azonban sok,- az ágazatban tevékenykedő- vállalkozó nem rendelkezik kellő tapasztalattal a pályázati 
lehetőségek kihasználása terén, így jelentős összegű támogatásoktól esnek el. Ami pedig az ágazatban szereplő 
vállalkozások hitelek útján történő finanszírozását illeti elmondható, hogy a kereskedelmi bankok, 
takarékszövetkezetek és különböző pénzüyi közvetítők nem tudnak versenyképes, vonzó hiteleket kínálni a 
vállalkozások számára. A bonyolult, magas költségekkel járó, nagyfokú fedezettséget igénylő hitelkonstrukciók 
igénybe vételi lehetsőgeivel mindezek miatt kevés gazdálkodó él. 

A mikro,- kis és középvállalkozások finanszírozásával foglalkozó gazdasági vezetők egyöntetű véleménye és 
elvárása, hogy 2014-2020-as Uniós támogatási programban a korábbi, jól bevált konstrukciók újra 
meghirdetésre kerüljenek, illetve a fent említett problémák kezelésésre a mezőgazdasági ágazat szereplői is 
elérhetők legyenek az EU, vagy a magyar állam által támogatott hitelkonstrukciókkal.



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Elérhetőségeink:
Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

- Cím: 9021 Győr, Kazinczy utca 5-7. II. emelet 
- Telefonszám: 06/96-512-530, 06/96-512-538

- Email: info@kva.hu

Pannon Finance Pézügyi Szolgáltató Zrt.
- Cím: 9021 Győr, Kazinczy utca 5-7. II. emelet

- Telefonszám: 06/20-267-1505
- Email: info@pannonfinance.hu


