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1. A PÉNZÜGYI SEGÍTSÉGRE VALÓ ALKALMASSÁG 

 
Az Országos Mikrohitel Program pénzügyi segítségét igénylő vállalkozó és vállalkozása meg kell, hogy feleljen bizonyos követelményeknek 

A hitelkérelem benyújtására jogosult személyek 

Ha Ön saját vállalkozásával áll munkaviszonyban, csakúgy, mint vezető munkatársai és a cég főbb társtulajdonosai, vagy ha a cége bármilyen korlátlan 
felelősségű formában működik, a következő feltételeket kell teljesítenie: 

 nem lehet kifizetetlen tartozása, és tiszta kölcsönfelvevői múlttal kell rendelkeznie;  

 rendelkeznie kell az üzletvitelhez szükséges valamennyi készséggel és képesítéssel;  

Az alkalmas vállalkozás 

A meglévő, vagy tervezett vállalkozás formájától és tevékenységi területétől függetlenül teljesítheti az alkalmasság feltételeit. Vállalkozása nem alkalmas a 
pénzügyi segítségnyújtásra, ha az törvénybe ütköző módon működik, vagy az RVA úgy ítéli meg, hogy a tevékenység társadalmi, erkölcsi vagy vallási értékeket 
sért, illetve, ha várhatóan rontja az RVA vagy a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hírnevét. 

A vállalkozásnak, mikor először folyamodik hitelért, a következő feltételeknek kell megfelelnie: 

 a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozásnak, vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vagy arra jogosult vagy egyéb 
vállalkozásra alkalmas jogosítvánnyal rendelkező személynek kell lennie;  

 a vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottak száma nem haladhatja meg a kilenc főt;  

 a vállalkozás éves nettó árbevétele legfeljebb 2 millió euro lehet;  

 a vállalkozás devizabelföldinek minősül, magyarországi székhelyű, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon 
fiókteleppel rendelkezik; olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott alkalmassági kritériumokat, nem birtokolhatja a 
kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogainak 25%-át vagy ezt meghaladó részét;  

 a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit, nincs sem illeték, sem társadalombiztosítási járulék 
tartozása;  

 a vállalkozásnak más bank felé nem lehet lejárt hiteltartozása.  

 a cég és többségi tulajdonosainak kapcsolt vállalkozása nem áll sem csőd, sem felszámolás, sem végelszámolás alatt.  

Az RVA-nál az Országos Mikrohitel Program hitelkonstrukciójára Dunántúli telephellyel vagy székhellyel rendelkező 
vállalkozók/vállalkozások pályázhatnak. 

2. A HITEL KONDÍCIÓIA 

  
A hitelek célja: A hitel célja gépek, berendezések, eszközök és más beruházások finanszírozása, a már meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése 
és/vagy fejlesztése, illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök biztosítása. A beruházási hitel esetén a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz 
finanszírozásra fordítható összeg tevékenységtől függően a folyósított hitel 50%-a lehet. Lehetőség van csak forgóeszközhitel felvételére is. 

A hitel nem használható fel visszaigényelhető ÁFA finanszírozására. 

A hitel összege: A mikrohitel felső összeghatára 10.000.000 Ft. 

A hitel futamideje: A hitel futamideje beruházási (és vegyes, max. 50% forgóeszköz) hitel esetén maximum 10 évig terjedhet. Tisztán 
forgóeszköz hitel esetén maximum 3 év. 

A hitel folyósítása: A hitel 100 %-a a későbbi elszámolás kötelezettsége mellett előfinanszírozható. Az Üzleti Tervben vállalt beruházás, illetve fejlesztés 
megvalósításának igazolására a hiteligénylés beadásának dátumát követően keletkezett számlák és egyéb bizonylatok fogadhatók el.  

Saját erő:  A hiteligénylő által kötelezően biztosítandó saját forrás mértéke 0%. 

A hitel felhasználásának határideje: A hitelt a hiteligénylés jóváhagyásától számított két hónapon belül fel kell használni. Ellenkező esetben a hitel megszűnik, 
hacsak az időtartamot a HVK meg nem hosszabbítja. 

Türelmi idő: A törlesztés megkezdése előtti türelmi idő nem lehet több, mint 12 hónap. A kamattörlesztésre nem adható türelmi idő. 

Biztosíték: A hitel ingatlanbiztosíték ellenében kerül folyósításra. A HVK által végzett értékelést követően a biztosíték likvidációs értékének legalább a 
hitelösszeg 100%-át kell fedeznie. A hitelfolyósítás feltétele az MVA zálogjogának, és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom 
bejegyzés a biztosítéki ingatlan földhivatali nyilvántartásába, a biztosítékként lekötött ingatlan vagyonbiztosítási kötvényén a 
kedvezményezett feltüntetése.  
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Kamat: A kölcsön ügyleti kamata: fix, az RVA mindenkori kondíciós tájékoztatója szerint.  

Késedelmi kamat: Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a lejárt tőkére az ügyleti kamaton felül évi 6% és a meg nem fizetett kamatra szintén 
évi 6%.  

Biztosítás: A vállalkozásnak vagy általános vagyonbiztosítást kell kötnie, vagy pedig biztosítást kell kötnie a hitelből vásárolt eszközökre, valamint a hitel 
fedezetének biztosítékaként felajánlott vagyontárgyakra. A hitel teljes visszafizetéséig a biztosítás kedvezményezettje a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. 

Második és harmadik hitel felvétele: Ugyanaz a vállalkozás legfeljebb háromszor kaphat hitelt a Mikrohitel Program keretében. A második és harmadik hitel csak 
akkor hagyható jóvá, ha a vállalkozás továbbra is megfelel a pályázati feltételeknek és az előző hitel első folyósítása óta legalább tizenkét hónap eltelt.  
 
Az első folyósítástól számított 12 hónapon belül is felvehető második és harmadik mikrohitel, ha a vállalkozás korábbi tartozását maradéktalanul megfizette. 
 
Az első hitel folyósítását követő 12 hónap után folyósított második vagy harmadik hitel esetében a fennálló tőketartozás és az újonnan jóváhagyott hitel együttes 
összege nem haladhatja meg a 10.000.000 forintot. 

Ugyanannak a pályázónak nem lehet 2-nél több fennálló hiteltartozása. 

3. A MIKROHITEL SZERZŐDÉS TÁMOGATÁS TARTALMA 

A támogatás formája:  kedvezményes kamatozású kölcsön. 

A támogatás kategóriája: a Mikrohitel Program a kedvezményes kamatozás miatt támogatásnak minősül a vonatkozó EU rendeletek alapján. A támogatás 
kategóriája: "D" , azaz csekély összegű (de minimis) támogatás. A hitelt kizárólag az EU- Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló 1407/2013/ EU bizottsági rendelettel összhangban lehet nyújtani.  

A programtervezetben szereplő támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, és csak abban az esetben egyeztethető össze az EU Szerződés 
107. cikk (1) bekezdésével, amennyiben az hozzájárul az adott térség fejlődéséhez, arányos a megoldani kívánt hátránnyal, valamint időben korlátozott és 
csökkenő mértékű.  

Csekély összegű támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt 
támogatás támogatástartalma - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak 
megfelelő forint összeget.  

Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban (a) a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedő vállalkozások; (b) a Szerződés I. mellékletében 
felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások, (c) valamint ezen termékek feldolgozásában vagy forgalmazásában 
tevékenykedő vállalkozások, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen 
termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, illetve a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ; (d) a 
szénágazatban tevékenykedő vállalkozások; továbbá a támogatás nem vehető igénybe (e) az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, (f) az import 
áruk helyet hazai áru használatától függő támogatások esetében, (g) a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozásoknak teherszállító járművek 
megvásárlására, valamint (h) nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentésére. 

A mezőgazdasági, illetve halászati ágazat vállalkozásai részére folyósított támogatásokat az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról a mezőgazdasági és halászati ágazatban szóló 1860/2004/EK bizottsági rendelettel összhangban lehet nyújtani. 

Támogatás ezen ágazatoknál csak abban az esetben nyújtható, ha bármely hároméves időszakban bármely vállalkozás részére folyósított de minimis támogatás 
összege nem haladja meg a 3000 eurót. 

A támogatástartalom igazolása: a támogatásról szóló igazolást a kedvezményezettnek nyújtott támogatás tartalmáról és a támogatásra vonatkozó kategóriáról az 
RVA adja ki. 

 

4. A  MIKROHITEL IGÉNYLÉSE 

 
A hiteligénylés benyújtására két módon van lehetőség. 
 

1. Interneten keresztül, on-line módon; 
2. „Papír alapú” hiteligénylés benyújtására az RVA valamely kirendeltségén. 

 
A hiteligénylések menetének részletes leírását külön tájékoztató tartalmazza. A hiteligénylés befogadására jogosult kirendeltségeink listája, a hiteligénylés 
menetének részletes leírása és az alkalmazandó formanyomtatványok az RVA honlapjáról letölthetőek. 

 
Megjegyzés: A kölcsönök folyósítása az Országos Mikrohitel Programban a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) feladata. Az RVA az Országos 
Mikrohitel Program tekintetében a kölcsönök tényleges folyósítására megkötött kölcsönszerződések esetén sem vállal semmilyen garanciát. 
 

SIKERES VÁLLALKOZÁST KÍVÁNUNK! 
 

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány – RVA® 
8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11. (Trade Center) 

Info vonal: 22/518-018 
www.rva.hu  

www.mvfportal.hu  
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