
STABIL MŰKÖDÉS
MINDEN HELYZETBEN

A gazdaság folyamatosan változik, ahogyan 
az igények is. Egy sikeres vállalkozás alappillére 
a megbízható, kiszámítható, stabil működés – 
minden helyzetben.

Ezt garantálja az MFB Zrt. közreműködésével 
meghirdetett „KKV Technológia B” 
hitelprogram, amelynek segítségével a hazai 
vállalkozások könnyedén alkalmazkodhatnak 
a gazdasági helyzet változásaihoz.
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A Hitelprogram célja, hogy támogassa a mikro-, kis- 
és középvállalkozások zavartalan likvid működését, 
az ehhez szükséges készletbeszerzések és működé-
si költségek finanszírozása által, a Termékleírásban 
meghatározott elszámolható költségek mentén.   

A PROGRAM CÉLJA

A hitelprogramot olyan mikro-, kis- és középvállalkozás 
veheti igénybe, amely
• devizabelföldinek minősül
• bejegyzett, magyarországi székhellyel rendelkezik
• gazdaságilag potenciálisan életképes
• legalább két teljes lezárt éves beszámolóval ren-

delkezik (üzemi eredménye pozitív)
• finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfe-

lelő mértékében jut hozzá
• a megvásárolni kívánt készlet és a működési költ-

ség a Közép-magyarországi régión kívül bejegyzett
telep helyére vagy fióktelepére kerül beszerzésre,
vagy annak érdekében merül fel.

ELÉRHETŐSÉG

(A hitelprogram konzorciumok és kezdő1 vállalkozások 
számára nem elérhető.)

             HITELCÉLOK

Készletbeszerzés finanszírozása
• csak a szavatossági időn belüli és az elfekvő kész-

letek értékével csökkentett anyagok, késztermé-
kek, áruk, valamint a növendék-, hízó- és egyéb
állatok esetében

• nem igényelhető használt készletek, idegen kész-
letek, beérkezett, de nem számlázott készletek,
bérmunka vagy javítás céljából kölcsönadott/át-
vett készletek, közvetített szolgáltatások finanszí-
rozása esetében

Működési költségek finanszírozása
• egyéb termelési költségek
• anyagok beszerzése
• igénybe vett szolgáltatások
• munkaerő költségek
• közüzemi díjnak minősülő rezsiköltségek

• széleskörűen felhasználható forgóeszköz kölcsön
• átsegíti a vállalkozást a fizetési nehézségeken
• 0% saját forrás
• 0%-os fix kamat a teljes futamidőre
• nincs kezelési költség
• alacsony biztosítéki elvárás (25 millió Ft hitelösz-

szegig elégséges a többségi magánszemély tulaj-
donos(ok) készfizető kezességvállalása)

• 5 éves futamidő
• 100% előleg igénybevételével

• költségek nélkül előtörleszthető

ELŐNYÖK

BKKV Technológia Hitelprogram
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RANTÁLT ÜGYLETI KAMAT

GARANTÁLT ÜGYLETI KAMAT

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-835-18-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-technolgiai-korszerstse-cl-hitelprogram


  1 Kezdő vállalkozásnak tekintendő az a vállalkozás, mely nem rendelkezik egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel.

01. Hitelkérelemhez szükséges
dokumentáció beszerzése és
benyújtása MFB Ponton

04. Hitelkérelem tartalmi
vizsgálata

09. Folyósítás (előleg
igénylése esetén a köl-
csönösszeg 100%-áig)

05. Helyszíni szemle

08. Szerződéskötés (jóvá-
hagyási értesítés kézhezvé-
telétől számított 30 napon
belül)

06. Hitel elbírálása (jóvá-
hagyási értesítés ügyfélnek
történő átadása MFB Ponton,
vagy postai úton)

07. Azonosítás a szerző-
déskötés előtt (személye-
sen az MFB Ponton minden
érintett számára)

02. Hitelkérelem alaki
ellenőrzése

03. Hiánypótlással kapcso-
latos kérdések egyeztetése
(MFB Ponton, telefonon vagy
e-mailben)

10. Finanszírozás
megvalósítása

max.
30 nap

11. Elszámolás

A termék területi
hatálya:

GINOP

www.mfb.hu

MELYEK A TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK?

                    Kölcsön típusa: éven túli lejáratú forgóeszköz kölcsön 

  Igényelhető hitelösszeg2:  minimum 5 millió Ft – maximum 150 millió Ft

Kamat: 0%/ év

Futamidő: maximum 60 hónap

Rendelkezésre tartási idő: fix 2 hónap (kölcsönszerződés megkötésétől számítva)

  Türelmi idő: maximum  3 hónap (a kölcsönszerződés megkötésétől számítva) 

    Megvalósítás időtartama: maximum 12 hónap

Kérelmek benyújtásának határideje: 2023. február 15. 

 Egyszeri igénybevételi lehetőséggel.

A tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek.
A kölcsönnyújtás a hitelbírálat függvénye. A hitelprogramra vonatkozó
részletes feltételeket a Termékleírás és az Eljárási Rend tartalmazza.

A HITELKÉRELEM
MENETE

1  Kezdő vállalkozásnak tekintendő az a vállalkozás, mely nem rendelkezik egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel. 
2  Maximum a benyújtást megelőző 2 teljes, lezárt üzleti év árbevétel átlagának negyede.

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-835-18-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-technolgiai-korszerstse-cl-hitelprogram
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-835-18-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-technolgiai-korszerstse-cl-hitelprogram
KantorIne
Megjegyzés a szövegen
törlendő




