
Hitelprogramok

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Kiskőrös, Baja 2015. május 5.



Mikrohitel története

� Bács-Kiskun Megyei Alapítvány részvétele a
mikrohitelben – 1993-tól

� PHARE Program

� 2500 vállalkozás – 3,2 milliárd forint kihelyezés

� Országos lefedettségű, önálló jogi személyiségű
vállalkozásfejlesztési alapítványok

� Kapcsolat (MVA, MFB Bank Zrt., Magyar
Vállalkozásfinanszírozási Zrt., hitelintézetek)



Országos Mikrohitel Alap
Beruházási hitel és forgóeszköz hitel

Jogosultak: 
� 2004. évi XXXIV. Törvény 3 §. (1) bekezdése szerinti 
mikrovállalkozások, amelyek éves nettó árbevétele 
vagy mérlegfőöszege legfeljebb 2 millió euronak 
megfelelő forintösszeg lehet, 
� alkalmazottak száma nem haladhatja meg a 9 főt,
� Egyéni vállalkozás
� Gazdasági társaság
� Szellemi szabadfoglalkozású
� Egyéb regisztrációhoz kötött gazdasági tevékenységet 
folytató vállalkozás
� lehet vállalkozói hitele, lejárt tartozása nem 
lehet



OMA hitelfeltételek

� Max. hitelösszeg: 10.000.000 forint
� Elvárt önerő:       0 %, nem szükséges
� Futamidő:           maximum 10 év 
� Türelmi idő:        maximum 12 hónap
� Kamat:   3,9% fix kamat
� Finanszírozás:     100 % előlegként 

folyósítható, későbbi elszámolási 
kötelezettség mellett. 



Hitelcél:

� Üzleti ingatlan vásárlás, korszerűsítés, 
felújítás

� Gépek, tárgyi eszközök vásárlása

� Forgóeszköz (alapanyag, készlet) fejlesztés.



OMA mikrohitelben nem pályázhatnak jelenleg 
ágazati és EU-s szabályok miatt:

- Mezőgazdasági vállalkozások
- Halászati és akvakultúra 
- Szénipari vállalkozások
- Exporthoz közvetlenül kapcsolódó 

tevékenységek
- Kereskedelmi fuvarozás terén működő 

vállalkozások tehergépjármű vásárlására
- Nehéz helyzetben lévő vállalkozások 



OMA mikrohitel fedezeti igény:

� A hitel biztosíték ellenében kerül folyósításra.
� Minden esetben szükséges forgalomképes 

ingatlan fedezet. Kiegészítő jelleggel ingóság 
vagy készfizető kezesség figyelembe vehető.

� Biztosítási kötelezettsége van a 
hitelfelvevőnek a fedezetre, illetve a hitelcélra 
vonatkozóan.

� Inkasszójog biztosítása a vállalkozói és kezesi 
bankszámlára.



Ingatlan fedezeti elvárások:

� A felajánlott ingatlannak forgalomképesnek kell 
lennie.

� Az fedezet tulajdonosa – felajánló - bárki lehet – nem 
kell, hogy a vállalkozás legyen a tulajdonos.

� Terhelt ingatlan elfogadható, ha arra még az 
alapítvány jelzálogjoga bejegyezhető, valamint ahhoz 
az előző zálogjogosult hozzájárul.

� Haszonélvezettel terhelt ingatlan esetén a 
haszonélvezőnek készfizető kezességet kell vállalnia, 
vagy a haszonélvezeti jogot le kell töröltetni az 
ingatlanról szerződéskötésre.



Aranyhomok Innovációs Hitel

Finanszírozók:

� A Szigetvári Takarékszövetkezet és a
� Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési

Alapítvány

közös, együttműködésen alapuló hitelterméke



Aranyhomok Innovációs Hitel Célja:

� Innovációs tevékenységet, kutatást-fejlesztést
végző mikro- és kisvállalkozások segítése
annak érdekében, hogy

- a fogyasztók, megrendelők számára
ismeretlen, új vagy jelentősen javított javak
(áruk és szolgáltatás) előállítását,

- új termelési eljárások bevezetését, az
- új piacokon történő megjelenését elősegítsük.



Aranyhomok Innovációs Hitelkonstrukció

Jogosultak: 

I. 2004. évi XXXIV. Törvény 3 §. (1) bekezdése
szerinti mikrovállalkozások, amelyek
� éves árbevétele az utolsó lezárt érvben nem
haladta meg a 2 millió eurot, illetve kezdő
vállalkozás.
� alkalmazottak száma nem haladhatja meg a 9
főt,



II. 
2004. évi XXXIV. Törvény 3. § szerinti
kisvállalkozások, amelyek:

� éves nettó árbevétele legfeljebb 10 millió
eurónak megfelelő forintösszeg, és
�a foglalkoztatottak létszáma nem több mint 50
fő.



Aranyhomok Innovációs Hitel kondíciók

� Hitelösszeg:        1 – 20 millió forint
� Elvárt önerő:       0%                     
� Futamidő:           maximum 7 év 
� Türelmi idő:        maximum 6 hónap
� Kamat:   alapítványnál 5,9% fix

takarékszövetkezetnél 
3 havi BUBOR+3,5%



Hitelcél:

� Üzleti ingatlan vásárlás, korszerűsítés, 
felújítás

� Gépek, tárgyi eszközök vásárlása

� Forgóeszköz (alapanyag, készlet) 
finanszírozás

� Támogatás előfinanszírozás 



Biztosítékok:

� Ingatlan és ingó fedezet
� Közjegyzői okirat
� Hitelgarancia kezességvállalása

� Készfizető kezesség



Igényelhető:

� Szigetvári Takarékszövetkezet Gazdavár Fiók

Kecskemét, Dobó krt. 15.

tel.: 76/502-160

� Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12.
tel.: 76/485-505  www.bacs-lea.hu



Ügyfélszolgálati iroda

Tanácsadók, pályázatkészítők előzetes 
bejelentkezéssel várják az érdeklődőket.

Hétfőtől – péntekig   8.00 – 12 óra között
13.00 – 16 óra között

Telefon: 76/485-505



Új Széchenyi Hitel

Kecskemét, 2015. május 5. 



Közvetítő a Dél-alföldi régióban:

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány, a 2011. február 2-án kötött,
majd többször módosított szerződés alapján.

Partner limit 2015. VII. 31-ig:
1.000.000.000.- Ft

az MV Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt-vel
fennálló szerződésekben meghatározott
programokra.



Új Széchenyi Hitel célja:

� A kereskedelmi módszerekkel nem vagy nem
kellő mértékben finanszírozható, illetve az
Európai Gazdasági Térség területén
székhellyel és a Magyar Köztársaság területén
fiókteleppel rendelkező mikro- és
kisvállalkozások számára.



Melyek azok az okok, melyek alapján ezek a 
vállalkozások kereskedelmi módszerekkel nem 
finanszírozhatók:

� A magyar mikro- és kisvállalkozások döntő hányada 
alapvetően kellő pénz és tudás hiánnyal küszködik.

� A fejlett gazdaságokban a vállalkozásoknak kb. 80 
%-ának van bankhitele, míg ez Magyarországon 20 
%-ra tehető, mert nem felelnek meg a banki 
feltételeknek.

� A magyar mikrovállalkozói réteg jelentős része 
ugyanis pénzügyileg annyira gyenge, hogy a bankok 
azokat nem tudják hitelezni banki módszerekkel és 
profitábilisan.



Miért kiemelten fontos az mikro-, kis- és 
középvállalkozások finanszírozása:

� A mikro-, kis- és középvállalkozói szektor 
fontos szerepet játszik a 
munkahelyteremtésben,

� A munkanélküliség csökkentésében.
� A kkv-k alkalmazzák a foglalkoztatottak több 

mint kétharmadát, 
� 40 %-kal járulnak hozzá a bruttó hozzáadott 

érték előállításához.



Vállalkozásfejlesztési alapítványok, szervezetek 
a mikro-, kisvállalkozások fejlesztéséért

� Támogatott vállalkozásfejlesztési 
programokkal, képzési programokkal segítik a 
kkv-kat,

� 20 vállalkozásfejlesztési alapítvány –
térítésmentes tanácsadás

� Finanszírozási programok 



Új Széchenyi Hitel – Közvetítő a Bács-Kiskun 
Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Jogosultak köre:

� 800/2008 EK rendelet szerinti mikro- és 
kisvállalkozásoknak minősülő jogalanyok

� Mikrovállalkozás: 

- foglalkoztatottak száma nem több mint 10  fő, 

- éves nettó árbevétel és/vagy 
mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 
millió eurót.



Új Széchenyi Hitel jogosultak köre II.

� Kisvállalkozás: 
- foglalkoztatottak száma 50 főnél 
kevesebb, és amelynek
- éves árbevétele és/vagy 
mérlegfőösszegének értéke nem haladja 
meg a 10 millió eurót.



Jogosultság további feltételei:

� Nyereség orientált gazdasági tevékenységet 
végző vállalkozásnak kell lennie,

� Cégnyilvántartásba bejegyzett/ regisztrált 
vállalkozás, amely rendelkezik életképes üzleti 
tervvel,

� A projekt megvalósulása (azaz a kölcsön 
felhasználása) a Magyar Köztársaság 
területén, a Közép-Magyarországi Régión 
kívül történik.



Támogatható projektek:

� Ingatlan vásárlás, gépek, berendezések, 
tárgyi eszközök beszerzése, egyéb 
beruházások finanszírozása,

� Meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt 
infrastruktúra bővítése, fejlesztése, 
korszerősítése

� Gazdasági tevékenység indításához, 
tevékenységbővítéshez vagy beruházáshoz 
kapcsolódó finanszírozások, ideértve a 
forgóeszköz-beszerzések finanszírozását.



Mit értünk tevékenységbővítés alatt  I.

� Készletek bővítése,
� Új munkaerő alkalmazása,
� A nyújtott szolgáltatások bővítését,
� Technológia korszerűsítés (új vagy 3 évnél 

nem régebbi eszköz beszerzése)
� Meglévő üzleti infrastruktúra bővítése (új 

üzlethelyiség, iroda, raktár)



Mit értünk tevékenységbővítés alatt  II.

� Új partnerrel való együttműködés
� Új termék, szolgáltatás kialakítása
� Új földrajzi területen végrehajtott 

piacbővítés
� Új gazdasági tevékenység beindítása,
� Beruházás végrehajtása



Új Széchenyi Hitel - Beruházási

� A hitel összege: max. 10 millió forint

� Ügyleti kamat: fix 2,9%   

� A hitel futamideje:  6 – 120 hónap



Új Széchenyi Hitel – Beruházási hitel

� Türelmi idő: legfeljebb 24 hónap, és 
csak a tőketörlesztésre adható.

� A türelmi idő a projekt megtérülési 
idejétől, illetve a vállalkozás 
visszafizetési képességétől függően 
csökkenthető.



Új Széchenyi Hitel – Beruházási 

Felhasználása:
� Ingatlan vásárlás, gépek, berendezések, 

tárgyi eszközök finanszírozása,
� Meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt 

infrastruktúra bővítése, fejlesztése,
� Tevékenységi bővítéshez szükséges 

forgóeszközök finanszírozásához legfeljebb 30 
% mértékben, mely a beruházáshoz 
kapcsolódik.



Új Széchenyi Hitel  - Beruházási

Saját erő mértéke:

� A hitel folyósításához elvárt önerő a 
projekt megvalósítási költségének 
legalább 10 %-a.



Új Széchenyi Hitel – Forgóeszköz hitel

� A hitel összege: max. 6 millió forint
� Ügyleti kamat: fix 2,9% 
A hitel futamideje:  2 – 36 hónap

� Türelmi idő: nincs



Új Széchenyi Hitel – Forgóeszköz hitel 

Felhasználása:

� Tevékenységbővítéséhez szükséges (lásd. 11-
12 dia) forgóeszközök finanszírozása

� Készletek,
� Alapanyagok vásárlása



Új Széchenyi Hitel  - Forgóeszköz hitel

Saját erő mértéke: 10 %

Megjegyzés: hitelből általános forgalmi
adó nem finanszírozható!)



Általános feltételek a Beruházási és Forgóeszköz 
hitelekre:

Megkezdettség:
� A hitelkérelem beadását megelőzően 

megkezdett beruházás, fejlesztés nem 
támogatható.



Megkívánt biztosítékok mértéke:

� A hitelügylet jogi biztosítékának
értékbecslésben foglalt menekülési,
hitelbiztosítéki értéke az adósminősítés
függvényében el kell, hogy érje az kölcsön és
egy éves kamatának összegét.

� Tapasztalati adatok alapján ez a hitel
összegének 1,4 – 2,1 szerese közé esik, a
vállalkozás pénzügyi teljesítménye
függvényében.



Új Széchenyi Hitel – Egyéb feltételek

� Szerződéskötés – a hitel engedélyezését 
követő 60 napon belül meg kell kötni.

� Felhasználást a szerződéskötéstől számított 
60 napon belül meg kell kezdeni, azt 
számlával, hivatalos dokumentummal  
igazolni kell!

� Felhasználás befejezése – a 
szerződéskötéstől számított 6 hónapon belül a 
projektet be kell fejezni. Külön kérelemre 
hosszabbítható csak meg.



Új Széchenyi Hitel - folyósítás

� A kölcsönt az alapítvány maxium 5
részletben folyósítja.

� A hitelösszeg 50 %-áig előfinanszírozás
igényelhető.

� Az előfinanszírozást követően az
arányos résszel el kell számolni, majd
ezt követően még maximum négy
lehívási részlet lehetséges.



Új Széchenyi Hitel – Elszámolás, ellenőrzés

� A projekt elszámolása forrás arányosan
– kötelező önrész és hitel arányában –
történik.

� Benyújtott eredeti számlák alapján
történik az ellenőrzés, a projekt műszaki
tartalmi követelményeinek való
megfelelőség figyelembevételével.

� Helyszínen történő utólagos ellenőrzés.



Nem támogatható projektek:

a) Nem helyezhető ki hitel az alábbi célú 
felhasználásra:

- Általános forgalmi adó finanszírozására,
- Fennálló hitel finanszírozására,
- Üzletrész, részvény, más társasági részesedés 

vásárlására,
- A hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett 

tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőjétől, illetve 
közeli hozzátartozóitól történő, továbbá 
cégcsoporton belüli javak megvásárlására



Nem támogatható projektek II.

b) Ágazati és egyéb EU-s korlátozások:

- Halászat és akvakultura vállalkozásai
- Mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez 

kapcsolódó vállalkozások
- Mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy 

marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző 
vállalkozások,

- Olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt teljes 
üzleti év nettó árbevételének több mint 50 %-át 
mezőgazdasági tevékenység teszi ki,



Nem támogatható projektek II.

- Exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, az 
exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat 
kialakításával és működtetésével kapcsolatos 
támogatások,

- Import áruk helyett hazai áru használatától függő 
támogatás,

- Széntermeléshez kapcsolódó iparág vállalkozásai,
- Szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási 

ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetében,
- Nehéz helyzetben lévő vállalkozások.



Új Széchenyi Hitel – közvetítő költsége

� Hitelképesség vizsgálati díj 25.000.- Ft
� Kölcsön folyósításával és az ügylet 

futamidő alatti kezelésével kapcsolatos 
költségek: 25.000.- Ft



Express Helyi Mikrohitel

Jogosultak: 
� 2004. évi XXXIV. Törvény 3 §. (1) bekezdése szerinti 
mikrovállalkozások, amelyek éves nettó árbevétele 
vagy mérlegfőöszege legfeljebb 2 millió euronak 
megfelelő forintösszeg lehet, 
� alkalmazottak száma nem haladhatja meg a 9 főt,
� Egyéni vállalkozás
� Gazdasági társaság
� Szellemi szabadfoglalkozású
� Egyéb regisztrációhoz kötött gazdasági tevékenységet 
folytató vállalkozás
� lehet vállalkozói hitele, lejárt tartozása nem 
lehet



Express HMA hitelfeltételek

� Max. hitelösszeg: 10.000.000 forint
� Elvárt önerő:       0 %, nem szükséges
� Futamidő:           maximum 12 hónap
� Türelmi idő:        maximum 6 hónap
� Kamat:   2,9% fix kamat
� Finanszírozás:     100 % előlegként 

folyósítható, későbbi elszámolási 
kötelezettség mellett. 



Expressz HMA hitelcél: 

� Forgóeszköz fejlesztés

� Beruházás finanszírozás (pl. ingatlan
vásárlás, bővítés, korszerűsítés, gépek,
egyéb beruházások átmeneti
finanszírozása)



Kizárt hitelcélok Expressz HMA

� Hitelkiváltás,

� Üzletrész, részvény vásárlás,

� Közeli hozzátartozótól, társaság tagjaitól, 

tisztségviselőitől történő vásárlás, 

� Általános forgalmi adó finanszírozás



Exressz HMA-ban nem pályázhatnak jelenleg 
ágazati és EU-s szabályok miatt:

- Mezőgazdasági vállalkozások
- Halászati és akvakultúra 
- Szénipari vállalkozások
- Exporthoz közvetlenül kapcsolódó 

tevékenységek
- Kereskedelmi fuvarozás terén működő 

vállalkozások tehergépjármű vásárlására
- Nehéz helyzetben lévő vállalkozások 



Szabad felhasználású Helyi Mikrohitel

Jogosultak: 
� 2004. évi XXXIV. Törvény 3 §. (1) bekezdése szerinti 
mikrovállalkozások, amelyek éves nettó árbevétele 
vagy mérlegfőöszege legfeljebb 2 millió euronak 
megfelelő forintösszeg lehet, 
� alkalmazottak száma nem haladhatja meg a 9 főt,
� Egyéni vállalkozás
� Gazdasági társaság
� Szellemi szabadfoglalkozású
� Egyéb regisztrációhoz kötött gazdasági tevékenységet 
folytató vállalkozás
� lehet vállalkozói hitele, lejárt tartozása nem 
lehet



Szabad felhasználású hitel feltételek

� Max. hitelösszeg: 10.000.000 forint
� Elvárt önerő:       0 %, nem szükséges
� Futamidő:           maximum 10 év
� Türelmi idő:        maximum 12 hónap
� Kamat:   7,5% fix kamat
� Finanszírozás:     100 % előlegként 

folyósítható, későbbi elszámolási 
kötelezettség mellett. 



Szabad felhasználású hitel célja: 

� Vállalkozási célra szabadon
felhasználható, kivéve:



Kizárt célok Szabad felhasználású hitel

� Hitelkiváltás,

� Üzletrész, részvény vásárlás,

� Közeli hozzátartozótól, társaság tagjaitól, 

tisztségviselőitől történő vásárlás, 

� Általános forgalmi adó finanszírozás



Szabad felhasználású HMA-ban nem
pályázhatnak jelenleg ágazati és EU-s szabályok 
miatt:

- Mezőgazdasági vállalkozások
- Halászati és akvakultúra 
- Szénipari vállalkozások
- Exporthoz közvetlenül kapcsolódó 

tevékenységek
- Kereskedelmi fuvarozás terén működő 

vállalkozások tehergépjármű vásárlására
- Nehéz helyzetben lévő vállalkozások 



Letölthető dokumentumok:

www.bacs-lea.hu honlap / Hitelek
Új Széchenyi Hitel 
Országos Mikrohitel Alap
Helyi Mikrohitel Alap
Expressz Helyi Mikrohitel
Szabad felhasználású Helyi Mikrohitel



Köszönöm a figyelmet,

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12.

Telefon: 76/485-505
Fax: 76/485-54

e-mail: info@bacs-lea.hu
Honlap: www@bacs-lea.hu


