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Hatályos: 2018. 09. 19-től 

EFOP pénzügyi eszköz Hitelprogram 

Azonosító jel: EFOP-5.1.1-17 

Termékleírás 

Hitelprogram keretösszege 

  

1.370.000.000 forint. 

 

Hitelprogram célja 

  

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban EFOP) pénzügyi eszköz hitelprogram (a 

továbbiakban: Hitelprogram) célja közvetlenül EFOP kapcsolódású szektorban (egészségügyi, köznevelési, 

felsőoktatási, szociális, gyermekvédelmi, és társadalmi felzárkózási, ifjúság- és családügyi, gyermekek 

napközbeni ellátását célzó, továbbá kulturális szolgáltatások – összhangban a humán közszolgáltatások 

differenciált szervezésének bevezetéséről szóló 1709/2015. (X. 5.) Korm. határozatban foglaltakkal) 

tevékenykedő vagy e szolgáltatások minőségjavulásához hozzájáruló, a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy 

nem megfelelő mértékben hozzájutó, beruházásokat, fejlesztéseket megvalósító, mikro-, kis- és 

középvállalkozások versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása 

révén. 

 

Kölcsön típusa 

  

Éven túli lejáratú Kölcsön. 

 

Kölcsönfelvevők köre 

  

A Hitelprogram keretében Kölcsönre jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén 

székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező vállalkozások, melyek 

Magyarország kevésbé fejlett régióiban
1
 telephellyel vagy fiókteleppel rendelkeznek, gazdaságilag 

potenciálisan életképesek, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékben jutnak 

hozzá és megfelelnek az alábbi feltételeknek. 

A Kölcsönt olyan vállalkozás igényelheti, amely – az adott esetben külföldön lévő – Partner- és Kapcsolódó 

vállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, ennek hiányában a Hiteligénylő, valamint a 

                                                 
1
 Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld. 
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Hiteligénylő (megegyezik a végső kedvezményezettel) – adott esetben külföldön lévő – Partner- és 

Kapcsolódó vállalkozásainak beszámolói és nyilvántartásai alapján a Szerződés 107. és 108. cikke 

alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 

651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint, mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül. 

Gazdálkodási formakód szerint: 

a. 113 Korlátolt felelősségű társaság 

b. 114 Részvénytársaság 

c. 116 Közkereseti társaság 

d. 117 Betéti társaság 

e. 121 Szociális szövetkezet 

f. 129 Egyéb szövetkezet (1992. I. tv., 1996. XXXII. tv., 2000. CXLI. tv.) 

g. 141 Európai részvénytársaság (SE) 

h. 142 Európai szövetkezet (SCE) 

i. 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

j. 228 Egyéni cég 

k. 231 Egyéni vállalkozó 

 

Hitelprogramból kizártak köre 

  

A) A Hitelprogram keretében kizárt az a Hiteligénylő és/vagy nem köthető Kölcsönszerződés 

és nem folyósítható Kölcsön olyan Mikro-, Kis- és Középvállalkozásnak: 

1) amely gazdaságilag potenciálisan nem életképes;  

2) amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy egyéb - a megszüntetésére 

irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt 

köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést 

engedélyezett); 

3) amely vállalkozás adószáma felfüggesztésre került; 

4) amely vállalkozás (kényszer)törlési eljárás alatt áll; 

5) amennyiben a vállalkozás gazdasági társaság vagy szövetkezet, úgy a vállalkozás  

• valamely kapcsolt vállalkozása, vagy valamely legalább 20% vagy 20%-ot meghaladó tulajdoni 

résszel rendelkező tulajdonosának többségi tulajdonában lévő cége és/vagy kapcsolt vállalkozása 

csőd-, vagy felszámolási eljárás alatt áll, továbbá; 

• valamely kapcsolt vállalkozása, vagy valamely legalább 20% vagy 20%-ot meghaladó tulajdoni 

résszel rendelkező tulajdonosának többségi tulajdonában lévő cégei és/vagy kapcsolt vállalkozása(i) 

ellen végrehajtási eljárás indult, 

6) amennyiben a vállalkozás egyéni vállalkozó úgy  

• rendelkezik olyan társaságban többségi tulajdonjoggal vagy cégképviseleti jogosultsággal, amely 

csőd-, végelszámolási- vagy felszámolási eljárás alatt áll és az eljárás indításakor a többségi 

tulajdonjog vagy a cégképviseleti jogosultság fennállt; 

• rendelkezik olyan társaságban többségi tulajdonjoggal vagy cégképviseleti jogosultsággal, amely 

végrehajtási eljárás alatt áll és az eljárás indításakor a többségi tulajdonjog vagy a cégképviseleti 

jogosultság fennállt; 

7) amely a Kölcsönszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági 

engedélyekkel nem rendelkezik; 
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8) amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a finanszírozási döntés szakmai, pénzügyi tartalmát 

érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;  

9) amellyel szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte 

el; 

10) amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére 

kötelező határozatának nem tett eleget; 

11) amely mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket 

kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson; 

12) amely államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) vagy más jogszabály 

értelmében nem részesülhet támogatásban; 

13) amely jogszabályban, termékleírásban vagy a Kölcsönszerződés megkötésének feltételeként 

meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget nem teljesíti, nyilatkozatokat nem teszi meg, 

dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja; 

14) amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, azaz  

 nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, 

 a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 

törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, 

 nem minősül átlátható szervezetnek; 

15) amely, vagy amelynek Kapcsolódó vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adótartozással 

rendelkezők adatbázisában; 

16) amely, vagy amelynek Kapcsolódó vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adóhiánnyal rendelkezők 

adatbázisában; 

17) amelynek természetes személy kezese, illetve az egyéb biztosítékot nyújtó természetes személy adósként, 

adóstársként, illetve egyéb kötelezettként adósságrendezési eljárás hatálya alatt áll; 

18) amely a Hitelprogramban korábban nyújtott lejárt vagy nem teljesítő Kölcsönnel rendelkezik; 

19) amelynek harmadik személy felé olyan kötelezettsége áll fenn, amely a Kölcsönnel létrejött Projekt 

céljának megvalósulását meghiúsíthatja; 

20) amely a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll; 

21) A program nem támogatja azon vállalkozásokat, melyek fő- és/vagy fejlesztendő tevékenysége az agrár-, 

az infokommunikációs, a pénzügyi és az ingatlanszektorban van, illetve a jogszabályi úton kizárt 

tevékenységeket; 

22)  Semmilyen jellegű támogatás nem nyújtható ezen intézkedés keretében azon vállalkozásoknak, amelyek 

visszatérítendő támogatásban részesülnek valamely más Operatív Programból.  

 

B) Az Állami Támogatási szabályok szerinti kizárások 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra 

való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet) alapján nem részesíthetők Támogatásban az alábbi vállalkozások, valamint nem nyújthatók 

az alábbi támogatások: 

1) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, a 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK 

tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó 

halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott támogatás; 

2) az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) I. mellékletében felsorolt 

mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez nyújtott támogatás; 

3) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásához és forgalmazásához 

nyújtott támogatás a következő esetekben: 

a) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett, vagy az érintett vállalkozások 
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által forgalomba hozott ilyen termékek ára, vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy 

b) amennyiben a támogatás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben továbbítsák az elsődleges 

termelőknek; 

4) a harmadik országokba, vagy az európai uniós tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos 

tevékenységekhez nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat 

kialakításához és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó 

kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás; 

5) az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához kötött támogatás; 

6) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.  

7) olyan vállalkozás részére, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői 

kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható; 

8) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás számára teherszállító 

jármű megvásárlása céljából nyújtott támogatás. Nem tekinthető árufuvarozási szolgáltatásnak az olyan 

integrált szolgáltatás nyújtása, amelyben a tényleges szállítás csupán egy elemet képvisel: ilyenek például 

a költöztetési, postai vagy futárszolgáltatás, illetve a hulladékgyűjtési és feldolgozási szolgáltatások 

9) amely egy és ugyanazon vállalkozásként a rendeletben meghatározott összeghatár felett az ott 

meghatározott időtartamon belül részesült, illetve részesülne csekély összegű támogatásban. 

 

Amennyiben egy vállalkozás az 1)-3) pontjában említett kizárt ágazatokban is tevékenykedik, támogatás a 

részére csak abban az esetben nyújtható, ha megfelelő eszközökkel – például a tevékenységek 

szétválasztásával, vagy a költségek megkülönböztetésével – biztosított, hogy az ezen kizárt ágazatokban 

végzett tevékenységek ne részesüljenek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatásban. 

 

  

C) A Hitelprogram vonatkozásában nem nyújtható Kölcsön 

1) potenciálisan gazdaságilag nem életképes projektek finanszírozására; 

2) Vissza Nem Térítendő Támogatás előfinanszírozására, valamint Vissza Nem Térítendő Támogatás nem 

használható fel a Kölcsön törlesztésére; 

3) a Végső Kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására; 

4) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 3. §-a alapján 

nyújtott vagy igénybe vett pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) 

finanszírozására; 

5) üzletrész, részvény és más társasági részesedés vásárlására; 

6) a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) 

végrehajtott projekt; 

7) a Hiteligénylő (Végső Kedvezményezett) vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető 

tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve e személyek Közeli Hozzátartozóitól, valamint 

e személyek vagy Közeli Hozzátartozóik tulajdonában álló vállalkozástól, továbbá a Hiteligénylő (Végső 

Kedvezményezett) Partner- vagy Kapcsolódó Vállalkozásától történő beszerzések finanszírozására, 

illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beszerzések finanszírozására; 

8) mezőgazdasági termelő vállalkozás - azaz olyan természetes vagy jogi személy, amelynek a hitelkérelem 

benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti 

árbevételének, vagy Egyéni Vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a 

mezőgazdasági tevékenységből származik - projektje finanszírozására; 

9) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek előállítására irányuló projektek 

finanszírozására; 

10) amennyiben a támogatás célja az alábbi üzleti tevékenységek valamelyikének finanszírozása:  

a. illegális gazdasági tevékenység (azaz olyan termelési, kereskedelmi vagy egyéb tevékenység, 

amely az alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás alapján illegális, ideértve az ember 
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reprodukciós célú klónozását);  

b. dohány és dohánytermékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása; 

c. bármilyen típusú fegyver vagy lőszer gyártásának vagy kereskedelmének finanszírozása, illetve 

bármilyen jellegű katonai művelet; 

d. kaszinó és annak megfelelő vállalkozás;  

e. online szerencsejáték és online kaszinó;  

f. pornográfia és prostitúció; 

g. atomerőmű leállítása és építése; 

h. olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatása, fejlesztése vagy a velük 

kapcsolatos technikai alkalmazások, amelyek célja a fenti a)-g) pontokban említett 

tevékenységek támogatása, vagy amelynek célja az elektronikus információs hálózatokba való 

illegális belépés vagy az elektronikus adatok letöltésének elősegítése. 

11) infrastrukturális javak, ingatlan és föld- , telek- vásárlására 

12) kizárólag pénzügyi tranzakciót megvalósító, illetve befektetési, továbbértékesítési célú eszközvásárlások 

és eszközfejlesztések – ideértve az ilyen típusú ingatlanfejlesztéseket is – finanszírozására; 

13) funkcionálisan önállótlan projekt megvalósítására; 

14) kábítószer előállítás, - kereskedelem, fegyverkereskedelem, pénzmosás, játékautomaták üzemeltetése, 

prostitúció elősegítése, hulladék égetés és mérgező hulladék feldolgozása, továbbá egyéb 

bűncselekménynek minősülő célokra. 

 

Az elszámolt kiadási tételekre – azaz a Projekt összes elszámolható költségére – vonatkozóan egy operatív 

program keretében többszörösen, illetve több operatív programból, vagy az Európai Unió intézményei, 

ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá 

közvetlenül vagy közvetve nem tartozó (pl. Horizont2020) uniós finanszírozás csak akkor vehető igénybe, 

amennyiben az összes támogatási formából nyújtott finanszírozás összege nem haladja meg a kiadási tétel 

teljes összegét. 

 

D) A Hitelprogramban való részvétel további kizáró feltételei: 

1) A Végső Kedvezményezett mesterségesen teremti meg a Kölcsönhöz való jogosultság feltételeit. 

A Hitelprogram keretében nem támogathatók a több Kölcsönszerződésen keresztül finanszírozott, azon 

egymásra épülő, egymással összefüggő tevékenységek, amelyeket összességükben megítélve egy projekt 

keretében valósítana meg a Végső Kedvezményezett, de a Termékleírásban maximálisan igénybe vehető 

kölcsönösszeg miatt csak a projekt feldarabolásával tudna a maximálisan meghatározott kölcsönösszegnél 

nagyobb Kölcsönhöz jutni. 

Nem fizethető Támogatás olyan Végső Kedvezményezett ügyletének esetében, amely mesterségesen 

teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket annak érdekében, hogy a 

támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson. Továbbá nem fizethető Kölcsön olyan Végső 

Kedvezményezett részére, amelynek kapcsolódó támogatásban részesülő projektjéről megállapították, hogy 

funkcionálisan önállótlan vagy mesterségesen teremtette a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges 

körülményeket azzal a céllal, hogy a Hitelprogramban elérhető maximális kölcsönösszegnél nagyobb összegű 

Kölcsönhöz jusson. 

Nem tekinthetők funkcionálisan önállónak azok a projektek, amelyek egyazon projekt gyártási vagy műszaki 

folyamatainak vagy egy Ingatlan mesterséges felosztása/részekre bontása révén jöttek létre. A 

projektfeldarabolás gyanújának vizsgálata során részletesen értékelni szükséges, hogy miként járul hozzá 

minden egyes tevékenység külön-külön az adott prioritási tengely céljainak megvalósításához. Amennyiben 

ezen egyedi hozzájárulás nem bizonyítható, a projektek nem minősülnek önálló műveletnek. 

 

2) Pénzügyi tranzakciók tilalma 
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A kizárólag pénzügyi tranzakciót megvalósító továbbértékesítési célú eszközvásárlás a Hitelprogram 

keretében nem finanszírozható, mivel az nem tekinthető hozzáadott értéket létrehozó életképes gazdasági 

tevékenységnek. 

Ilyen pénzügyi tranzakciónak minősül minden olyan eszközbeszerzés, amely kizárólag abból a célból valósul 

meg, hogy a beszerző az eszköz piaci értékének növekedése, azaz az eszköz beszerzési áránál magasabb áron 

való értékesíthetősége céljából vásárolja meg. Nem minősül pénzügyi tranzakciónak az olyan 

eszközbeszerzés, ahol az eszköz a vállalkozás gazdasági tevékenységét szolgálja, a vállalkozási tevékenység 

hozzáadott értéket hoz létre, illetve nem változatlan formában kerül továbbértékesítésre. Tehát például egy 

kizárólag továbbértékesítési célú, pénzügyi tranzakciót megvalósító ingatlanvásárlás nem támogatható. Ezzel 

szemben a kiskereskedelmi tevékenység támogatható, amely fogalma szerint üzletszerű gazdasági 

tevékenység keretében termékek forgalmazása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is.  

Mivel a kizárólag pénzügyi tranzakciót megvalósító műveletek nem valósítanak meg vállalkozásfejlesztést, 

nem hoznak létre hozzáadott értéket, ezért azok ellentétesek a Hitelprogram célkitűzéseivel, illetve az 

Európai Szociális Alap felhasználásának kereteit kijelölő magyar és európai uniós jogszabályokkal. 

 

Kölcsön felhasználása 

  

1) Projektek megvalósítási helye:  

A projekt megvalósulásának helyszíne a hitelt igénylő szervezet/vállalkozás bejegyzett magyarországi 

székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a hitelkérelem benyújtásakor már 

bejegyzettnek kell lennie a cégkivonatban, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt megvalósítása 

során alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető 

alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz 

biztosított a megfelelő infrastruktúra.  

 

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. Minden esetben a Projekt 

megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő szervezet/vállalkozás székhelye, ezért a Közép-

Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet/vállalkozás Projektje is támogatható, amennyiben a 

Projekt maga a Magyarország kevésbé fejlett régióiban lévő telephelyén vagy fióktelepén valósul meg.  

 

Amennyiben a hitelfelvevő olyan konferencián vagy képzésen kíván részt venni, melynek helyszíne a Közép-

magyarországi régióban van, ez abban az esetben támogatható, amennyiben alátámasztásra kerül, hogy annak 

hasznosulása a programterületen történik meg.  

Az egyes tevékenységeknek - tekintet nélkül a megvalósítás helyszínére - minden esetben a vállalkozás 

fejlesztésére kell irányulnia, és ki kell tudni mutatni, hogy a hasznosulás Magyarország kevésbé fejlett 

régióinak területére hat vissza, minden tevékenység esetében ki kell tudni mutatni, hogy a tevékenységek a 

vállalkozás és Magyarország érdekeit szolgálják. 

 

A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló székhely, telephely, vagy 

fióktelepkönyveiben kell kimutatni, számvitelileg aktiválni.  

 

 

2) Támogatható tevékenységek 

A Hitelprogram keretében nyújtott Kölcsön a Végső Kedvezményezett gazdaságilag potenciálisan életképes 

Projektjének megvalósításához használható fel az alábbiak szerint: 

A közvetlenül EFOP-kapcsolódású szektorban (egészségügyi, köznevelési, felsőoktatási, szociális, 

gyermekvédelmi, és társadalmi felzárkózási, ifjúság- és családügyi, gyermekek napközbeni ellátását célzó, 

továbbá kulturális szolgáltatások – összhangban a humán közszolgáltatások differenciált szervezésének 
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bevezetéséről szóló 1709/2015. (X. 5.) Korm. határozatban foglaltakkal.) tevékenykedő vagy e szolgáltatások 

minőségjavulásához hozzájáruló mikro-, kis- és középvállalkozás valamilyen, a szolgáltatása színvonalát 

növelő fejlesztés megvalósításához veheti igénybe, ami lehet: 

 olyan eszköz beszerzése, amely közvetlenül kapcsolódik: 

o egészségügyi, vagy foglalkozási rehabilitációs vagy szociális szolgáltatás nyújtásához,  

o rehabilitációs célú eszközök gyártásához, forgalmazásához, bérbe adásához  

 humán erőforrás fejlesztés keretében képzés, továbbképzés, szakmai képzés, amely növeli a 

szolgáltatás hozzáadott értékét, tréning, workshop, tanácsadás, coaching.  

 konferencián, szakmai kiállításon résztvevőként vagy kiállítóként való részvétel,  

 megváltozott munkaképességű emberek munkájához kapcsolódó munkaállomások kialakítása 

(speciális eszközök, immateriális javak). 

 

A hitelből finanszírozott szolgáltatást a tulajdonos illetve azon alkalmazottak vehetik igénybe, akik a 

szolgáltatás ideje alatt végig, igazolhatóan alkalmazotti jogviszonyban állnak. 

A képzés - az eszközbeszerzéshez kapcsolódó betanító képzés kivételével - csak legalább 8 órás, 

tanúsítvánnyal/bizonyítvánnyal/oklevéllel igazolt akkreditált felnőttképzés lehet és a vállalkozás valamint a 

vállalkozás által nyújtott szolgáltatás fejlesztésére kell irányulnia. 

Tréning, workshop, tanácsadási díj maximális összege nettó 96 000 Ft/embernap. 

Coaching díj maximális összege nettó 20 000 Ft/óra. 

 

 

3) Elszámolható költségek köre 

A beruházás költségei alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) hatálya alá 

tartozó Végső Kedvezményezettek esetében a Számv. tv. 47. §, 48. § és 51. §-a által meghatározottakat, a 

személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja, tv.) hatálya alá tartozó 

Végső Kedvezményezettek esetében az Szja. tv. 3. § 54. pontjában meghatározottakat kell érteni a következő 

eltéréssel.  

 

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra 

vonatkozó részletes szabályozást a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet) 5. mellékletét képező Nemzeti Szabályozás az elszámolható költségekről 

útmutató tartalmazza. 

A Projekt költségvetésében azok a költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a 

Projekt végrehajtásához. 

 

A támogatható tevékenységek keretében csak az alábbi költségek számolhatók el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 

rendelet 5. mellékletének megfelelően 

a) 3.2.1.8. előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás; 

b) 3.3.10.1. pontjának megfelelő tárgyi eszköz beszerzés; 

c) 3.3.10.2. pontja szerinti használt eszköz beszerzés, kizárólag a lent felsorolt feltételek igazolt 

teljesítése esetén; 

d) 3.3.10.3. pontjának megfelelő immateriális javak beszerzése - önállóan nem, csak az b)-c) pont 

szerinti valamely beruházási tevékenységgel együtt támogatható; 

e) 3.4.1. Harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, a Számv. 

tv. 3. § (7) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások 

költsége számolható el; 

f) 3.4.3.4. képzéshez kapcsolódó költségek (az Útmutató 3.4.5. pontja szerint); 

g) 3.4.5.1.13.2. képzés részvételi díja; 
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h) 3.4.5.1.13.3. vizsgadíj, kivéve a pótvizsga díja; 

i) 3.4.5.1.13.4. bizonyítvány kiállításának díja; 

j) 3.4.5.3. A beruházáshoz (beszerzett eszközhöz stb.) kapcsolódó képzés, betanítás költsége a 

beruházás bekerülési értékeként számolandó el; 

k) 3.7.3.1.1. Az útiköltségek (utazás és helybiztosítás költsége) a 2. osztályú tömegközlekedési 

eszközök igénybevétele alapján számolható el; 

l) 3.7.3.2. Szállásköltségek: 

m) 3.7.3.2.1. A szállásköltségek elszámolása esetén vendég-éjszakánként, belföldi szállás esetén 

legfeljebb a következő táblázat szerinti bruttó költség számolható el; 

 

 A B 

 Turisztikai régió Bruttó szállásköltség (1 főre) 

1. Budapest kiemelt üdülőkörzet 23 900 Ft 

2.  Pest megye 15 000 Ft 

3.  Közép-Dunántúl 13 300 Ft 

4.  Nyugat-Dunántúl 13 700 Ft 

5.  Dél-Dunántúl 11 400 Ft 

6.  Észak-Magyarország 13 500 Ft 

7.  Észak-Alföld 10 900 Ft 

8.   Dél-Alföld 11 300 Ft 
 

 

2018.04.03-tól benyújtott hitelkérelem esetén:   

 

 A B 

 Turisztikai régió Bruttó szállásköltség (1 főre) 
1. Budapest kiemelt üdülőkörzet 14 700 Ft 
2. Pest megye 12 600 Ft 
3. Közép-Dunántúl 13 800 Ft 
4. Nyugat-Dunántúl 11 600 Ft 
5. Dél-Dunántúl 14 300 Ft 
6. Észak-Magyarország 12 500 Ft 
7. Észak-Alföld 13 500 Ft 

8. Dél-Alföld 15 400 Ft 
 

2018.09.08-tól elindított beszerzés esetén azonban a fentiektől eltérően a szállásköltségek elszámolása esetén 

vendégéjszakánként, belföldi szállás esetén legfeljebb bruttó 15 000 forint, külföldi szállás esetén bruttó 150 

euró mértékű költség számolható el. Belföldi szállás esetén magasabb összeg akkor számolható el, ha az 

elszállásolt személy hivatali beosztása alapján a kedvezményezett a magasabb összeget megindokolta, és azt 

az irányító hatóság elfogadta. 

 

n) 3.7.3.3. Helyi közlekedés költségei: 

o) 3.7.3.3.1. A kiküldetés helyszínén igénybe vett tömegközlekedési eszközökön történő közlekedés 

költsége bizonylat alapján elszámolható.; 

p) 5.2.3.6. pontja alapján az b)-c) pont szerinti valamely beruházási tevékenységekhez közvetlenül 

kapcsolódó, a Számv. tv. 3. § (6) bekezdés 5. pontja szerinti készletbeszerzés költsége. 

Készletbeszerzés legfeljebb a Kölcsön összegének 35%-a erejéig finanszírozható azzal, hogy a 
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visszaigényelhető (levonható) ÁFA nem finanszírozható. 

q) Kiállításon vagy vásáron való részvétel,  

r) Kiállításon vagy vásáron való kiállítás valamint a kapcsolódó  

a) beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja,  

b) kiállítóhelyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek (pl. személyzeti 

belépők építés és bontás idejére, behajtási engedélyek építés és bontás idején a kiállítás 

területére, víz- és áramfogyasztás, stb.),  

c) kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége,  

d) területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek (Pl: AUMA, kötelező biztosítás) 

 

 

Használt eszköz beszerzése az alábbi feltételek teljesülése esetén elszámolható: 

 Adott eszközt a megelőző hét évben nem európai uniós vagy hazai támogatásból szerezték be vagy 

állították elő, amit az eladó igazolni tud, és más megoldás (új eszköz beszerzése, lízing, stb.) 

igénybevétele nem indokolt. 

 Az eszköz eladója igazolja az eszköz eredetét (adásvételi szerződéssel). 

 Értéke nem érheti el a hasonló rendeltetésű, azzal azonos, vagy közel azonos műszaki paraméterekkel 

rendelkező új eszköz piaci értékét. 

 A használt eszköz ára nem haladhatja meg a piaci árat (ennek igazolása történhet független értékbecslő 

igénybevételével vagy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben (a 

továbbiakban: Tao. tv.) foglalt értékcsökkenési leírás mértékek alkalmazásával, mely utóbbit az eladó 

cégszerűen aláírt ez irányú nyilatkozattal igazol. Az igazolás megléte szerződéskötési feltétel). 

 A használt eszköznek is meg kell felelnie a hatályos szabványoknak, normáknak, technológiai és egyéb 

műszaki feltételeknek. 

 A használt eszköz amortizációval nullára történő leírása a Végső Lejárati Napra vagy azt követő 

időpontra esik. 

 Használt jármű vásárlás esetén a Kölcsön maximális összege az EUROTAX érték max. 80 %-a. 

 A használt eszköz a tényleges értékének és funkciójának megfelelő, érvényes biztosítással rendelkezik, 

melynek igazolása szerződéskötési feltétel. 

 

Járművásárlás az alábbi feltételek teljesülése esetén elszámolható: 

 Társadalmi célú Egyéni vállalkozás, Mikro-, Kis- és Középvállalkozások esetében járművásárlás az 

Európai uniós forrásból finanszírozott önálló és kombinált hitelprogramok Eljárási Rend szerint 

finanszírozható. 

 

Az Európai uniós forrásból finanszírozott önálló és kombinált hitelprogramok Eljárási Rend 4.5 

Járművásárlás pontjában foglaltaktól eltérően az alábbi feltételek mentén van lehetőség továbbá  a 

közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet 2.§ (9) bekezdés 

szerinti M1 kategóriájú jármű beszerzésére is: 

 a Termékleírás Kölcsön felhasználása című fejezetében meghatározott projekt megvalósítási helyszín  a 

kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti 

Fejlesztendő járásban található, valamint 

 a jármű használata az alábbi TEÁOR kódú tevékenységek valamelyikének megvalósításához szükséges 

 86.21 Általános járóbeteg-ellátás 

 86.23 Fogorvosi járóbeteg-ellátás 

 86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

 88.10 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 

 88.91 Gyermekek napközbeni ellátása 

 88.99 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

mailto:ugyfelszolgalat@mfb.hu
http://www.mfb.hu/


  

 

 

 

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 31. 

Telefon: 06-1-354-3000 
E-mail: ugyfelszolgalat@mfb.hu 

Honlap: www.mfb.hu 

 

 
 

10 

 

A Kölcsönfelvevőnek a hitelkérelmében szükséges hitelt érdemlően bemutatnia, hogy a járműbeszerzés a 

fenti tevékenységi kör valamelyikébe tartozó szolgáltatás színvonalát növelő fejlesztés érdekében történik a 

kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti 

Fejlesztendő járások egyikén.  

 

 

4) Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások: 

A Projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat 

szükséges figyelembe venni: 

 

Költségtípus Maximális mérték az összes elszámolható költségre vetítve  

Készletbeszerzés 

(eszközbeszerzés része) 
35% 

Szakmai képzés, továbbképzés, 

tréning, workshop, tanácsadás, 

coaching. díja (konferencia és 

kiállítás nélkül), valamint 
Konferencián, szakmai 

kiállításon való részvétel 

költségei  

10% 

 

 

5) Nem elszámolható költségek: 

A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 6. pontjában a nem elszámolható költségek között 

felsorolt – egyébként a Számv. tv. szerint a Projekt bekerülési értékébe, illetve az Szja. tv. szerint a 

beruházási költségbe beletartozó – költségek nem elszámolhatóak. Ennek megfelelően a nem elszámolható 

költségek a következők: 

a) ingatlanvásárlás, valamint ingatlan építés és felújítás 

b) visszaigényelhető áfa 

c) kamattartozás-kiegyenlítés 

d) a hitelkamat 

e) a hiteltúllépés költsége, egyéb pénzforgalmi költségek 

f) deviza-átváltási jutalék 

g) pénzügyi, finanszírozási tranzakción realizált árfolyamveszteség 

bírságok, kedvezményezett által fizetett kötbérek és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 

CXXX. törvény 80. § szerinti perköltség, függetlenül attól, hogy bíróság által megítélésre került-e.  

h) fentieken túl nem elszámolható olyan költség, ami nem került felsorolásra a 3. Elszámolható 

költségek köre pontban  

 

Kölcsön összege 

  

Minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft; 

 

Kölcsön devizaneme 

  

mailto:ugyfelszolgalat@mfb.hu
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HUF 

 

Saját Forrás
2
 

  

A Hiteligénylőnek csekély összegű támogatás igénybevétele esetén a Projekt elszámolható összköltségének 

legalább 10%-át kitevő igazolt Saját Forrással kell rendelkeznie. 

 

A Kölcsön kamata, díjak, jutalékok 

 Kamat 0% / év 

Kezelési költség Nem kerül felszámításra. 

Rendelkezésre tartási jutalék Nem kerül felszámításra. 

Előtörlesztési díj Nem kerül felszámításra. 

Szerződésmódosítás díja Nem kerül felszámításra. 

Késedelmi kamat 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48 §-ában 

meghatározott mértékű késedelmi kamat.  

Egyéb költségek 

A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés illetve a biztosítéki 

szerződés(ek) megkötésével és módosításával, valamint a Kölcsön 

folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely 

harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj, ügyvédi díj, 

jelzálogjog bejegyzéséhez/törléséhez kapcsolódó költségek). 

 

A követelésbehajtás költségei (beleértve a felszólító levél díját) 

felszámíthatók. 

 

A Kölcsön a „Törlesztés és kamatfizetés ütemezése, előtörlesztés” 

pontban foglaltak szerint előtörleszthető vagy végtörleszthető anélkül, 

hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek 

növekedését eredményezné. 
 

Futamidők 

 

Futamidő 

a) új eszköz beszerzése esetén legfeljebb az eszköz Tao. tv. szerinti 

amortizációjának végéig; 

b) használt eszköz beszerzése esetén legfeljebb az eszköz Tao. tv. szerinti 

amortizációjának végéig, de legfeljebb 5 év. 

c) Képzés, konferencia, kiállításon való részvétel esetén legfeljebb 3 év. 

A fenti pontok kombinációja esetén a maximális futamidőt a leghosszabb 

maximális futamidővel rendelkező hitelcélhoz tartozó futamidő 

alkalmazásával szükséges meghatározni.  

                                                 
2 A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet) 2. § 

(1) bekezdés 81. pontja alapján a saját forrás a Végső Kedvezményezett által a Projekthez igénybe vett, állami támogatást, 

valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a 

tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás. 
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A feltüntetett futamidők a lehetséges Türelmi- és/vagy Rendelkezésre 

Tartási Időt is tartalmazzák. 

Rendelkezésre Tartási Idő 

A Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 12 hónap, ami 6 

hónappal meghosszabbítható (a hosszabbítás a Türelmi Idő 

csökkentésének a terhére történhet). 

Türelmi Idő 

A Rendelkezésre Tartási Idő végétől számított legfeljebb 12 hónap, végső 

lejárata a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 hónap 

utolsó napjára eshet. 

Projekt megvalósulásának 

határideje 

A Projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg befejezett) a 

Kölcsönszerződés megkötését követő 24 hónapon belül be kell fejezni, 

amely határidő indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható. 
 

Törlesztés és kamatfizetés ütemezése, előtörlesztés 

  

A törlesztés esedékessége a tárgyhónap 15. napja. Az első tőketörlesztés azon naptári hónapot követő hónap 

15. napján esedékes, amelyben a Türelmi Idő lejárt. Ha a tárgyhó 15. napja nem munkanap, akkor a következő 

munkanapon esedékes. 

Előtörlesztés az alábbi feltételekkel megengedett. Az előtörlesztés esetére külön kamat, díj, illetve költség 

nem kerül felszámításra, így a Végső Kedvezményezett kamat-, díj-, és költségmentesen jogosult 

előtörleszteni, azzal, hogy az előtörlesztési értesítő benyújtásával egyidejűleg minden addig felgyülemlett, a 

Kölcsönszerződéshez kapcsolódó esedékes tőketörlesztést és egyéb költséget köteles megfizetni. 

A Végső Kedvezményezett részéről már előtörlesztett bármely tőkeösszeg nem vehető újra igénybe. 

 

Az előtörlesztett összeg(ek)et a Bank – az alábbi bekezdésben meghatározott kivétellel – főszabály szerint az 

utolsó törlesztő részlet(ek) teljesítésére (csökkentésére) fordítja, ezáltal a Kölcsön futamideje lerövidülhet.  

A Végső Kedvezményezett előtörlesztési értesítőben foglalt, erre vonatkozó írásbeli kérelme esetén a Bank az 

előtörlesztett összegeket a hátralévő törlesztő részlet(ek) arányos csökkentésére fordítja, ezáltal a Kölcsön 

futamideje nem csökken. A Végső Kedvezményezett a Kölcsönszerződésben tudomásul veszi, hogy az általa 

előtörlesztett összegek jelen bekezdés szerinti elszámolására kizárólag abban az esetben kerül sor, ha az erre 

irányuló írásbeli kérelmét az előtörlesztési értesítés tartalmazza. Előtörlesztést követően a futamidő 

változásáról, illetve a hátralévő törlesztő részlet(ek) pontos összegéről a Közvetítő írásban értesíti a Végső 

Kedvezményezettet. 

 

Biztosítékok köre 

  

A Projekt tárgyát képező eszközbeszerzés esetén kötelező a fedezeti körbe bevonni, kivéve a Projekt 

keretében beszerzett immateriális javakat, amelyek fedezetként történő bevonása nem kötelező.  

A Projekt tárgya – ideértve a fedezetként nem bevont immateriális javakat is - a futamidő végéig az MFB Zrt. 

előzetes hozzájárulása nélkül nem idegeníthető el. 

 

Az elvárt fedezettség mértéke az egyes hitelcéloktól függően az alábbi: 

Új gép/berendezés/készlet vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés/készlet fedezetként, kivéve, 

ha az Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés során a gép/berendezés/készlet fedezeti értékét csökkenteni 

mailto:ugyfelszolgalat@mfb.hu
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szükséges. 

Az ügyletek minimálisan elvárt fedezettségének mértéke a tőkekitettség 50 %-a, az egyes biztosítéki fedezetek 

fedezeti szorzóval diszkontált befogadási értékeiből számítva. 

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el: 

 ingatlan jelzálog, 

 ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön, készleten), 

 fizetési számla követelésen alapított óvadék, 

 Gazdasági Társaság, Szövetkezet hitelfelvevő esetén a tulajdonos készfizető kezessége, 

 egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége, 

 hitelintézet által vállalt garancia. 

 

Hitelkérelmek benyújtása 

  

A Kölcsönt kizárólag a hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával 

lehet igényelni. Amennyiben bármelyik kötelezően előírt melléklet hiányzik, a hitelkérelem nem fogadható be.  

A hitelkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező 

MFB Pontokhoz nyújtható be. Az MFB Pontok listáját az MFB Zrt. a www.mfb.hu és a www.mfbpont.hu 

honlapokon teszi közzé.  

 

A Hitelprogram keretében  2018.január 15. és 2020. szeptember 1. között lehet hitelkérelmet benyújtani. 

 

Igénybevételi lehetőség 

  

A Hitelprogram keretében utoljára 2020. december 31. napon lehet Kölcsönszerződés alapján a Végső 

Kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni. 
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Indikátorok 

  

Végső kedvezményezett szintjén nem releváns. 

 

 

A Végső Kedvezményezettek a Projektek megvalósításával azonban hozzájárulnak az EFOP-ban foglalt 

alábbi kimeneti (output-) és eredményindikátorok teljesítéséhez. Ezekre a mutatókra vonatkozóan a Végső 

Kedvezményezetteknek nem kell elérendő célértéket meghatározniuk: 

 

Indikátor neve Alap 
Mérték-

egység 
Típusa 

Célérték 

(2018) 

Célérték 

(2023) 
Azonosító 

A támogatott mikro-, 

kis- és 

középvállalkozások 

száma (beleértve a 

szövetkezeti 

vállalkozásokat és a 

szociális 

gazdaságban működő 

vállalkozásokat 

ESZA
3
 vállalkozás 

operatív 

program 

szintű 

kimeneti 

(output-) 

indikátor 

50 350
4
 CO23 

A visszatérítendő 

támogatás nyújtását 

követő 6 hónapban 

működő 

vállalkozások száma  

 

ESZA vállalkozás 
eredmény

-mutató 
- 250 11.1 

 

Indikátor megnevezése: 

A támogatott mikro-, kis- és középvállalkozások száma (beleértve a szövetkezeti vállalkozásokat és a szociális 

gazdaságban működő vállalkozásokat) 

Indikátor definíciója:  

A támogatott mikro-, kis- és középvállalkozások száma magában foglalja a szociális vállalkozásokat is. 

Egy vállalkozás jogi személyiségnek tekinthető, ha gazdasági tevékenységet végez, függetlenül a jogi 

formájától. 

Az állományi létszám és a financiális plafon határozza meg a vállalkozás fajtáját: 

1.. Mikro-, kis-és középvállalkozások (kkv-k) alkotják azon vállalkozások körét, amelyek kevesebb, mint 250 

személyt foglalkoztatnak, és amelyek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és / vagy éves 

mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót. 

                                                 
3
 Európai Szociális Alap 

4
 A Hitelprogram keretében támogatott vállalkozások várható száma, figyelembe véve az Operatív Program 

eredményességmérési keretében meghatározott célértékeket: 2018-ra vonatkozó részcél 50 db, végső cél (2023) 

350 darab. 
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2.. A KKV kategórián belül a kisvállalkozás olyan vállalkozás, amely kevesebb, mint 50 személyt 

foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és / vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót. 

3.. A KKV kategórián belül, a mikrovállalkozás olyan vállalkozás, amely kevesebb, mint 10 személyt 

foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és / vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót. 

 

Számítási mód:  

A megkötött kölcsönszerződés. 

Igazoló dokumentum: 

Kölcsönszerződés  

 

Indikátor megnevezése: 

A visszatérítendő támogatás nyújtását követő 6 hónapban működő vállalkozások száma 

Indikátor definíciója:  

Azon vállalkozások száma, melyek a projekt lezárását (megvalósulását) követő fél évvel gazdasági 

tevékenységet folytatnak. 

Számítási mód: 

Az igazoló dokumentumok száma összesítve, melyek a hiteligénylő vállalkozások működését és gazdasági 

tevékenység folytatását igazolják  

Igazoló dokumentum: 

Az indikátorok vonatkozásában a hiteligénylő a vállalkozás működését és gazdasági tevékenység folytatását 

igazoló dokumentumot köteles benyújtani a Közvetítő kérésére. 

Egyéb feltételek  

  

A Végső Kedvezményezett az alábbiakról köteles a Közvetítő részére adatot szolgáltatni: 

Az indikátorok vonatkozásában a hiteligénylő a vállalkozás működését és gazdasági tevékenység folytatását 

igazoló dokumentumokat a Közvetítő kérésére köteles benyújtani. 

 

Projekt Megvalósulásának (Projektmegvalósítás Befejezésének) Időpontja: Egy Projekt megvalósítása akkor 

tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag (műszakilag) és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kölcsön 

folyósítása, és valamennyi támogatott tevékenység befejezésének igazolása és alátámasztása megtörtént. Több 

célt megvalósító Projekt esetén a Projekt befejezése időpontjának az utolsó projektcél befejezése minősül. 

A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos követelményeket a https://www.palyazat.gov.hu/doc/25 

oldalról letölthető „Pénzügyi eszközök végső kedvezményezettjeinek kommunikációs kötelezettségei a 2014-

2020-as programozási időszakra”
5
, valamint a „Széchenyi 2020 Kedvezményezetti Arculati Kézikönyv” című 

dokumentumok tartalmazzák. A gépjárművásárlással kapcsolatban a nyilvánosság biztosításához a járművön 

                                                 
5
 Ahol a „Pénzügyi eszközök végső kedvezményezettjeinek kommunikációs kötelezettségei a 2014-2020-as 

programozási időszakra” c. dokumentum Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA) említ, ott minden 

esetben az Európai Szociális Alap értendő. 
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kötelező feltüntetni a kedvezményezetti infóblokkot az Európai Szociális Alap megjelölésével, a jármű 

mindkét oldalán minimálisan az Arculati kézikönyvben foglalt „D” táblára irányadó méretben. 

Állami Támogatás formája 

  

A Hitelprogram keretében nyújtott Kölcsön Állami Támogatásnak, formáját tekintve kamatmentes kölcsönnek 

minősül. Az Állami Támogatásról szóló igazolást a vállalkozásnak, mint az Állami Támogatás Végső 

Kedvezményezettjének a nyújtott Kölcsön Támogatástartalmáról és a támogatási kategóriáról a hitelt nyújtó 

szervezet adja ki. Az Állami Támogatással kapcsolatos további információk az „Európai uniós forrásból 

finanszírozott önálló és kombinált hitelprogramok eljárási rendje” című dokumentumban találhatók meg. 

 

A Végső Kedvezményezett minden támogatási formára és forrásra vonatkozóan elkülönített nyilvántartást 

köteles vezetni, amennyiben más támogatott program keretében, illetve más támogatott eszköz révén 

támogatásban részesül. 

A Hitelprogram keretében támogatható tevékenységek a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján uniós 

versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások 

alapján valósíthatók meg: 

 

Támogatható tevékenység Támogatás jogcíme Támogatásikategória 

Eszköz beszerzés 

255/2014. (X.10.) Korm. 

rendelet10. § 21. pontja alapján 

visszatérítendő támogatások 

nyújtása hátrányos helyzetű 

személyek és vállalkozások 

számára  

A 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 

100 §-a alapján csekély összegű 

támogatásként 

Humán erőforrás fejlesztés 

keretében (tovább)képzés, 

szakmai képzés, 

továbbképzés, tréning, 

workshop, tanácsadás, 

coaching, 

255/2014. (X.10.) Korm. 

rendelet10. § 21. pontja alapján 

visszatérítendő támogatások 

nyújtása hátrányos helyzetű 

személyek és vállalkozások 

számára 

A 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 

100 §-a alapján csekély összegű 

támogatásként 

Konferencián, szakmai 

kiállításon való részvétel 

255/2014. (X.10.) Korm. 

rendelet10. § 21. pontja alapján 

visszatérítendő támogatások 

nyújtása hátrányos helyzetű 

személyek és vállalkozások 

számára 

A 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 

100 §-a alapján csekély összegű 

támogatásként 

Megváltozott 

munkaképességű emberek 

munkájához kapcsolódó 

munkaállomások kialakítása 

255/2014. (X.10.) Korm. 

rendelet10. § 21. pontja alapján 

visszatérítendő támogatások 

nyújtása hátrányos helyzetű 

személyek és vállalkozások 

számára 

A 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 

100 §-a alapján csekély összegű 

támogatásként 

 

Állami Támogatásokra vonatkozó rendelkezések 

  

Csekély összegű támogatás 
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A csekély összegű támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, a 

255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 100.§, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. 

rendelet szabályozza. 

Az Egy és Ugyanazon Vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

hatálya alá tartozó, Magyarországon az adott évben valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt 

csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma 

nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, 

Egy és Ugyanazon Vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő 

forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését. 

A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott 

csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági 

rendeletben (HL L 114., 2012.4.26.) meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély 

összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 

1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkében meghatározott felső határig halmozható. 

A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú 

intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a 

csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott 

legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget. 

A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével - az 

ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére és a 

vele Egy és Ugyanazon Vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére a támogatás odaítélésének évében és az 

azt megelőző két pénzügyi évben Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások 

támogatástartalmáról. 
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