
Kiadja az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkör űen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 31., levelezési  cím: 1365 Budapest V., Pf. 678. 

Kék szám (Call Center): 06-40-555-555 Internet: www.mfb.hu  E-mail: termekfejlesztes@mfb.hu  

 
 

 Hatályos: 2011. január 1-től 
 

 
 

Új Magyarország 1 
Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 

 
Termékleírás 2 

 
Általános feltételek 

 
Hitelprogram keretösszege 

 360 milliárd forint3 

Hitel célja 

 A hitelprogram célja a magyar gazdaság versenyképességének fejlődését szolgáló, infrastruktúra- 
és technológiafejlesztést előidéző beruházások támogatása. 
A hitelprogram kiemelt célja a mikro-, kis- és középvállalkozások foglalkoztatásban betöltött 
szerepének növeléséhez, innovációs és beszállítói tevékenységének erősítéséhez, 
környezetvédelmi és egészségügyi célú beruházásaihoz kedvezményes kamatozású hitel nyújtása, 
továbbá fejlesztési és beruházási tárgyú pályázatokhoz, különösen az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázataihoz kapcsolódóan kiegészítő 
forrás biztosítása. 

Hitel típusa 

 Éven túli lejáratú beruházási hitel. 

Hitelfelvevők köre 

 A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti 
magyarországi székhelyű mikro-, kis-, és középvállalkozások (KKV), valamint KKV-nak nem 
minősülő vállalkozások (továbbiakban együtt: vállalkozások), amelyek  
 

� egyéni vállalkozás,  
� gazdasági társaság,  
� szövetkezet, 
� európai részvénytársaság 
 
formában működnek. 

Hitelezésből kizártak köre 

 Nem vehet részt a hitelprogramban az olyan vállalkozás, amely 

� a hitelkérelem benyújtásának időpontjában csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy 
végrehajtási eljárás alatt áll, 

                                                 
1 Korábban „Sikeres Magyarországért” Módosítva a 10/2007. számú MFB Közlemény alapján.  
2 A Vidékfejlesztési Hitelprogram, a Mikrohitel Plusz Program  a Kisvállalkozói Hitel és az Új Magyarország 
Kis- és Középvállalkozói Hitelprogram részletes feltételeiről külön Termékleírás rendelkezik. 
3 Módosítva a 7/2010 MFB Közlemény által 
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� a hitelkérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára 
behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy 
részletfizetést engedélyezett, 

� a hitelkérelem benyújtásának időpontjában hitelszerződésből vagy bankgarancia-szerződésből 
eredő lejárt tartozása áll fenn, 

� a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem rendelkezik, 
� az Európai Bizottság valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata által érintett és a 

tiltottnak minősített támogatást nem fizette vissza, 
� a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió 

előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással 
összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem 
teljesítette, 

� az 1407/2002/EK tanácsi rendelet értelmében a szénágazatban tevékenykedik4,  
� a 104/2000/EK tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedik5 
� nehéz helyzetben van. 

A hitel felhasználása 

 A hitel felhasználható 
 

� tárgyi eszközbe történő beruházáshoz,  
� a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szabadalmi jog, licenc, know-how vagy 

nem szabadalmazott technikai tudás (immateriális javak) vásárlásához, előállításához, 
� a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozásához. 
 

A tárgyi eszközök, immateriális javak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47-48. és 51. §-ai 
szerinti bekerülési értéken számolhatók el. 
A hitel felhasználását számlával, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) 
bekezdése szerinti más számviteli bizonylattal kell igazolni. 

A hitel nem használható fel 

 � más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására, 
� áfa finanszírozására, kivéve, ha a hitelfelvevő áfa visszaigénylésére nem jogosult, 
� az exporttal kapcsolatos beruházáshoz (nevezetesen az exportált mennyiségekhez, 

értékesítési hálózat létesítéséhez és működtetéséhez, illetve az exporttevékenységgel 
összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokra), 

� az import áruk helyett hazai áru beszerzését előnyben részesítő beruházáshoz. 

Hitel összege 

 5-3000 millió forint, „Forrás” áthidaló tőkehitel (8. hitelcél) esetén legfeljebb 800 millió forint. 

Saját erő 

 A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem 
jogosult, bruttó – bekerülési értékének  
 

 legalább 
A) Csekély összegű támogatás esetén 10%-a 
B) Regionális csoportmentességi támogatás 
esetén 

25%-a 

 

                                                 
4 a Tanács 1407/2002/EK rendelete (2002. július 23.) a szénipar részére nyújtott állami támogatásról,. 
Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2002.08.2-án. L 205 magyar különkiadás fejezet 08 kötet 02. 
170-177. oldal. 
5 A Tanács 104/2000/EK rendelete (1999. december 17.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös 
szervezéséről. Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2000.01.21-én. L 17 22-52. oldal. 
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A saját erő saját forrásból és vissza nem térítendő állami támogatásból állhat. 
 
B) esetben a saját erő keretében a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa 
visszaigénylésére nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének 25 %-át elérő mértékű minden állami 
támogatástól mentes saját forrás biztosítása szükséges.  
 

Hitel pénzneme 

 HUF 

Hiteldíjak 

 
Kamat 3 havi EURIBOR + RKV6 + legfeljebb 3%/év 

Kezelési költség Nem kerül felszámításra. 
Folyósítási jutalék Legfeljebb egyszeri 1%, amely az első folyósításkor kerül 

felszámításra. 
Módosítási díj A finanszírozó hitelintézet aktuális kondíciós listája szerint. 
Projektvizsgálati díj Egyszeri díjként, a finanszírozó hitelintézet aktuális kondíciós 

listája szerint kerül felszámításra. 
Rendelkezésre tartási jutalék 0,25%/év. 
Előtörlesztési díj A finanszírozó hitelintézet aktuális kondíciós listája szerint. 

 

Futamidő alakulása 

  1-7. hitelcél esetében  „Forrás” áthidaló tőkehitel (8. hitelcél) 
esetében  

 a szerződéskötéstől számított  
Rendelkezésre tartási idő legfeljebb 2 év legfeljebb 2 év 
Lejárat legfeljebb 15 év legfeljebb 8 év 
Türelmi idő legfeljebb 2 év legalább 5, legfeljebb 7 év  

 

Törlesztés ütemezése 

 Türelmi időt követően negyedévente egyenlő tőketörlesztő részletekben. 

Biztosítékok 

 A finanszírozó hitelintézet belső szabályzatai szerinti, szokásos bankári biztosítékok. Lehetőség 
van a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., valamint az Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
készfizető kezességvállalásának igénybevételére. 

Állami támogatás formája 

 A hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját 
tekintve kedvezményes kamatozású hitelnek minősül. Az állami támogatásról szóló igazolást a 
kedvezményezettnek a nyújtott hitel támogatástartalmáról és a támogatási kategóriáról az MFB Zrt. 
adja ki. 

Támogatási kategória 

 A Hitelprogram keretében két támogatási kategória alapján igényelhető hitel:  
A) Csekély összegű támogatás.  
B) Regionális csoportmentességi támogatás.  

                                                 
6 Módosítva a 8/2010 MFB közlemény által. Az RKV az MFB kamatfelár mértéke, amely évente változó, a 
2010. március 1 után benyújtott refinanszírozási kölcsönkérelmek vonatkozásában 2%/év, a következő évekre 
a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra az MFB Zrt. a kamatfelár mértéket. A március 
1 előtt benyújtott refinanszírozási kölcsönkérelmek vonatkozásában az RKV fix évi 1% a teljes futamidőre. 
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Bármely hitelcél esetén lehetőség van a fenti támogatási kategóriák egyikéből hitelt igényelni attól 
függően, hogy a hiteligénylő melyik állami támogatási kategóriába tartozó feltételeknek felel meg. 

Kérelem benyújtása 

 A hitelkérelmet a programban résztvevő hitelintézetekhez, valamint közvetlenül az MFB Zrt.-hez is 
be lehet nyújtani.  

A programban résztvevő hitelintézetek listáját az MFB Zrt. a honlapján, a www.mfb.hu címen teszi 
közzé. 
A B) Regionális csoportmentességi támogatás esetén a hitelfelvevőnek a hitelkérelmet a beruházás 
megkezdése előtt be kell nyújtania. A beruházást megkezdeni csak azt követően lehet, ha az MFB 
Zrt. a finanszírozó hitelintézetek vizsgálata alapján írásban megerősítette, hogy a beruházás – a 
részletes vizsgálat végső eredményétől függően – elvben megfelel az európai közösségi 
jogszabályokban meghatározott jogosultsági feltételeknek. 

Igénybevételi lehetőség 

 A program keretében hitelszerződés megkötésére 2013. december 31-ig kerülhet sor. 
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Beruházási és fejlesztési célok az Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési 
Hitelprogram Termékleírásához 

 
 

1. Általános beruházási célok  
1.1. Kereskedelemmel összefüggő fejlesztések és beruházások  
1.2. Minőségfejlesztés  
1.3. Műszaki-technológiai háttér fejlesztése  
1.4. Állami és önkormányzati közszolgáltatások ellátásában a magánpartner 

részvételét elősegítő (PPP) fejlesztések és beruházások 
 

1.5. Szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése  
1.6. Bérlakás, idősek otthona építés, felújítás  
1.7. Technológiai korszerűsítés   
1.8. Termelő infrastruktúrafejlesztés  
1.9. Ipari parkok szolgáltatásainak fejlesztése  
1.10. Beszállítói beruházások  
1.11. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése  
1.12. Regionális vállalati központok létesítése  
1.13. Vállalkozói övezetben végrehajtott beruházás  
1.14. Városi területek rehabilitációja  
1.15. Turisztikai vonzerők fejlesztése  
1.16. Gyógyturizmus fejlesztése  
1.17. A sportolás feltételeinek megteremtését célzó beruházások  
1.18. EK-szerződés I. számú melléklete szerinti mezőgazdasági termékek 

feldolgozásával, értékesítésével kapcsolatos beruházások 
 

1.19. Az egyetemes postai szolgáltatóval kötött szerződés alapján végzett 
postai tevékenység (felvétel és/vagy kézbesítés) ellátásával kapcsolatos 
beruházások finanszírozása 

 

2. Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok  
2.1. Környezetvédelmi célú fejlesztések és beruházások  
2.2. Hulladék-gazdálkodási beruházások  
2.3. Megújuló energiaforrások felhasználását elősegítő beruházások  
2.4. Egyéb környezetvédelemhez kapcsolódó beruházások  

3. Innovációs beruházási célok  

4. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó beruházási célok  
4.1 Filmgyártáshoz és a –terjesztéshez kapcsolódó beruházások  
4.2 A kortárs művészet működési feltételeihez kapcsolódó beruházások  
4.3 Egyéb kulturális tevékenységhez kapcsolódó beruházások  

5. Nemzetköziesedést elősegítő beruházási cél  

6. Humán-egészségügyi ellátást szolgáló beruházási cél  
6.1 TEÁOR 2003 szerint 85.1-el, TEÁOR 2008 szerint 86-tal kezdődő 

tevékenységet végző vállalkozások beruházásai 
 

6.2 Gyógyszertár létesítéséhez és a gyógyszerforgalmazáshoz kapcsolódó 
beruházások 

 

6.3 Egyéb egészségügyi fejlesztést szolgáló beruházások  
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7. Projekt kiegészítő hitel az Új Magyarország Fejlesztési Terv, az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program, illetve egyéb hazai, és külföldi 
finanszírozású pályázatok kiegészítő finanszírozására 

 

7.1. Új Magyarország Fejlesztési Terv  
7.1.1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program  
7.1.2. Közlekedési Operatív Program  
7.1.3. Társadalmi infrastruktúra Operatív Program  
7.1.4. Környezet és energia Operatív Program  
7.1.5. Területfejlesztési Operatív Programok  

7.2. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program  
7.3. Egyéb hazai és külföldi finanszírozású pályázatok  

8.”Forrás„ áthidaló tőkehitel  

9. Vidékfejlesztési Hitelprogram  

10. Mikrohitel Plusz Program  

11. Kisvállalkozói Hitel  

12. Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitelp rogram  
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A kedvezményes kamatozású hitel állami támogatással  

kapcsolatos feltételei 
 

A) Csekély összeg ű támogatás 
 
Az általános feltételek mellett az alábbi állami tá mogatásokkal kapcsolatos 
speciális feltételek teljesülése szükséges: 
 

Hitelezésből kizártak köre 

 Kizárt az olyan vállalkozás, amely 

� az EK-Szerződés I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges 
termelésével foglalkozik. 

A hitel nem használható fel 

 Teherszállító járművek megvásárlására a közúti teherszállítás (TEÁOR 2003 60.24, TEÁOR 
2008 49.41) terén működő vállalkozások esetén. 

Állami támogatás mértéke 

 Bármely vállalkozásnak, bármely három pénzügyi év időszakában odaítélt csekély összegű 
támogatás támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurót, közúti szállítás területén 
működő vállalkozás esetén a 100 000 eurót. 
A hitelfelvevőnek előzetesen nyilatkoznia kell arról, hogy a hitelkérelem benyújtásának évében 
és az azt megelőző két pénzügyi évben mennyi csekély összegű támogatást vett igénybe. 
Amennyiben a beruházáshoz más állami támogatást is igényel a hitelfelvevő, akkor nyilatkoznia 
kell annak támogatástartalmáról és a támogatási kategóriájáról. 
 

Azonos elszámolható költségek tekintetében a csekély összegű (de minimis) támogatás nem 
halmozható állami támogatással, ha az ilyen jellegű halmozódás olyan támogatási intenzitást 
eredményezne, amely túllépi a csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott 
határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási 
intenzitást. 

Állami támogatás kategóriája 

 Az állami támogatás kategóriája: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) 
bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 
térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet I. számú melléklete szerint: „D. Csekély 
összegű támogatás.” A hitelt kizárólag a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban lehet 
nyújtani.7  
 

 

                                                 
7 Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2006.12.28-án. L 379. 5. oldal. 
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B) Regionális csoportmentességi támogatás 
 

Az általános feltételek mellett az alábbi állami támogatásokkal kapcsolatos 
speciális feltételek teljesülése szükséges: 

  

Hitelezésből kizártak köre 

 Kizárt az olyan vállalkozás, amely 

� a hajógyártáshoz nyújtott állami támogatásokról szóló keretszabály (2003/C 317/06) 3.1 
pontban meghatározott hajóépítési ágazatban tevékenykedik8, 

� a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról szóló 
iránymutatás (2006/C 54/08) II. melléklete szerinti szintetikusszál-iparban tevékenykedik9. 

A hitel felhasználása 

 KKV-k esetén lehetőség van használt eszköz vásárlására is, amennyiben ahhoz korábban nem 
vettek igénybe állami támogatást. Használt eszköz vásárlása kizárólag piaci áron történhet. KKV-
nak nem minősülő vállalkozások esetén a beszerzett eszközöknek – az ingatlan kivételével – 
újaknak kell lenniük, és az immateriális javak költsége legfeljebb a teljes beruházás 50%-a lehet.  

A hitel nem használható fel 

 � megkezdett beruházás finanszírozására, 
� szinten tartó beruházás finanszírozására, 
� az EK-Szerződés I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges 

termelésével kapcsolatos beruházás megvalósítására, kivéve a tejet és tejterméket utánzó, 
illetve helyettesítő termékek gyártását és forgalomba hozatalát, 

� a szállítási ágazatban gördülőeszköz (ingóság) vásárlására,  
� olyan használt eszköz vásárlásához, amelyhez korábban már állami támogatást vettek 

igénybe, 
� a 2007-2013. közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról szóló közösségi 

iránymutatás (2006/C 54/08) I. mellékletében10 felsorolt acélipari termékek gyártásához. 

Egyéb feltételek 

 � A hitelfelvevőnek vállalnia kell, hogy a beruházást a teljes beruházás befejezése után 
legalább öt évig, illetve kis- és középvállalkozások esetén három évig fenntartja az érintett 
régióban. A létrehozott kapacitást a fenntartási idő alatt nem idegenítheti el a hitelfelvevő. A 
bérbeadás, üzemeltetésbe adás fenntartásnak minősül. A gyors technológiai változások 
miatt korszerűtlenné vált üzem, illetve felszerelés cseréje lehetséges, amennyiben az érintett 
régióban a gazdasági tevékenység fenntartása biztosított az előírt időtartamra. A 
korszerűtlenné vált üzem, illetve felszerelés cseréjét követő fenntartási időszakban a 
hitelfelvevő az üzem, illetve felszerelés cseréjére kedvezményes kamatozású hitelben nem 
részesülhet. 

� Az immateriális javak költségei az alábbi feltételek teljesülése esetén számolhatóak el: 
� amortizálható eszközöknek kell minősülniük; 
� piaci feltételek mellett olyan társaságtól szerezték be, amely felett a hitelfelvevőnek 

sem közvetlen, sem közvetett befolyása nincs; 
� a hitelfelvevő eszközei közé kell tartozniuk, és a hitelfelvevő tulajdonát képező 

létesítményben kell használatban maradniuk legalább öt éven keresztül. Ez a feltétel 
nem vonatkozik a technikailag elavult immateriális javakra. Ha ezeket öt éven belül 
értékesítik, az értékesítésükből származó bevételt le kell vonni az elszámolható 

                                                 
8 Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2003.12.30-án. C 317 11. oldal. 
9 Iránymutatás a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról. Megjelent az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 2006.03.04-én C 54 13. oldal. 
10 Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2006.03.04-én. C 54 13. oldal. 
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költségekből, és a támogatást vissza kell téríteni. 

Állami támogatás mértéke 

 Az egy beruházáshoz nyújtható, államháztartási forrásból származó összes támogatás 
maximális intenzitása: 
 

 amennyiben a 
kedvezményezett 

mikro-, és 
kisvállalkozás 

amennyiben a 
kedvezményezett 
középvállalkozás 

amennyiben a 
kedvezményezett nem 

KKV  

Észak-Magyarország, 
Észak-Alföld, Dél-

Alföld, és Dél-
Dunántúl 

70% 60% 50% 

Közép-Dunántúl 60% 50% 40% 

Nyugat-Dunántúl 50% 40% 30% 

Pest megye 50% 40% 30% 

Budapest 30% 20% 10%11 

 
A támogatási intenzitás meghatározásánál a beruházás megvalósításának helyét kell figyelembe 
venni.  
A hitelprogram keretében nyújtott állami támogatás ugyanazon elszámolható költségek 
vonatkozásában nem halmozható egyéb állami vagy közösségi támogatással – beleértve a 
csekély összegű támogatásokat is –, ha az így halmozott összeg támogatási intenzitása 
meghaladná a fent meghatározott mértéket. Amennyiben a beruházás elszámolható költségei 
meghaladják az 50, illetve a 100 millió eurónak megfelelő forint összeget a támogatási intenzitás 
a az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 
19.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdésének megfelelően csökken. 

Állami támogatás kategóriája 

 Az állami támogatás kategóriája: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) 
bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 
térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet I. számú melléklete szerint: „BAB Egyéb 
beruházási cél”.  A hitelt kizárólag a Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális 
beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bizottsági rendelettel 
összhangban lehet nyújtani12. 

 
 

                                                 
11 Módosítva a 85/2004 (IV.19.) Korm.rendelet 30.§ (1) bekezdés d) pontja alapján. Hatályos 2011. január 1-
től. 
12 Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2006.11.01-én. L 302 29. oldal. 


