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Felhívjuk figyelmét, hogy tájékoztatónk kizárólagkizárólagkizárólagkizárólag a kedvezményezetteknek szóló Kombinált Mikrohitel (a 
továbbiakban: KMHKMHKMHKMH) visszatérítendő támogatás – azaz mikrohitel – részéhez kapcsolódik. A konstrukció 
vissza nem térítendő támogatással kapcsolatos részletes feltételeiről a GOP-2011-2.1.1/M jelű, 
Mikrovállalkozások fejlesztése pályázat felhívásából és a GOP Részletes Pályázati Útmutatóból tájékozódhat. 
A tájékoztatók, ill. azok hivatkozott dokumentumai, mellékletei együttesen tartalmazzák a Kombinált 
Mikrohitel konstrukció feltételeit. 

 

A GOP-2011-2.1.1/M konstrukció Pályázati felhívását, a GOP Részletes Pályázati Útmutatót és mellékleteit 
(településlista, VTSZ lista, TESZOR lista, Annex I. lista, stb.) a www.ujszechenyiterv.gov.hu, vagy a 
www.bmvk.hu vonatkozó aloldalain találja. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a beérkezett nagy mennyiségű Kombinált Mikrohitel beadási igény miatt - a már 
előzetesen egyeztetett igényléseken túl - nem áll módunkban további pályázatot befogadni. 

 

Tájékoztatónk 2013. január 2-től visszavonásig, de legfeljebb 2015. december 31-ig érvényes! 

 

 

 

Pécs, 2013. február 6. 
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 A MIKROHITEL 

CÉLJA 
� a hazai mikrovállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk 

fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat 
nyújtani 

 

A MIKROHITEL 

IGÉNYLŐK KÖRE 
� a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy regisztrált működő, vagy induló, nem 

mezőgazdasági mikrovállalkozás (GOP-2011-2.1.1/M Pályázati felhívás B. pontja), 
amely rendelkezik életképes üzleti tervvel 

� vállalkozása éves nettó árbevétele (egyéni vállalkozók esetén az adóalapba 
beszámított bevétele) legfeljebb 2 millió euró, alkalmazottainak száma nem 
haladja meg a 9 főt 

� vállalkozása legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni 
vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) kevesebb, 
mint 50%-át teszi ki mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 
03.22) 

� vállalkozása a Hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez 
szükséges jogerős hatósági engedélyekkel rendelkezik 

� vállalkozása nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak (ld. 8/2007. (III. 
19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont) 

� vállalkozása maradéktalanul megfelel a vonatkozó törvények és jogszabályok 
feltételeinek 

� vállalkozása ellen nincs büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási vagy 
végelszámolási eljárás folyamatban, és/vagy nincs kiegyenlítetlen lejárt 
köztartozása (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást 
vagy részletfizetést engedélyezett) 

� vállalkozásával szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének 
korlátozását nem rendelte el 

� vállalkozásával szemben az Európai Bizottságnak érvényben lévő, támogatás 
visszafizetésére kötelező határozata nincs 

� amennyiben vállalkozása a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül 
az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, 
vagy a strukturális alapokból támogatáshoz jutott, úgy a vállalt kötelezettségeit 
rendben teljesítette 

� vállalkozása az idei, illetve az ezt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság 
1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett nem részesült, 
illetve nem részesülne de minimis támogatásban 

� vállalkozása nem a halászati és akvakultúra ágazatában (ahogyan azt a 
104/2000/EK rendelet HL L 83/35. 2000. 4. 4. meghatározza) működik 

� vállalkozása nem folytat az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt 
mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet 

� vállalkozása nem széntermeléshez kapcsolódó iparágban tevékenykedik 

� a hitelkérelem során kizárólag valós adatokat szolgáltat 

� vállalkozása adott naptári évben még nem részesült a Kombinált Mikrohitel 
Program támogatásából 
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A PROJEKT 
MEGVALÓSÍTÁSI 

HELYSZÍNE 

� Kizárólag a GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII/D, E és F jelű mellékleteiben 
felsorolt Baranya, Somogy ill. Tolna megyében található települések valamelyike 
lehet a projekt megvalósítási helyszíne. 

 

TÁMOGATHATÓ 
PROJEKTEK 

� új, egyenként min. nettó 200 000,-Ft beszerzési értékű tárgyi eszköz beszerzése 
(GOP Részletes Pályázati Útmutató D.1.3. fejezet alapján C.2.2.3. a) és aa) 
alpontjai szerint) 

� Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként min. nettó 30 000,-
Ft értékű hardver beszerzése (GOP Részletes Pályázati Útmutató D.1.3. és 
C.2.2.3. fa) és aa) fejezetek szerint) 

� Infrastrukturális és ingatlan beruházás, vásárlás (GOP Részletes Pályázati 
Útmutató D.1.3. és C.2.3.3. fejezet szerint) 

� Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzésének 
költségei (GOP Részletes Pályázati Útmutató D.1.3. és C.2.4.3. ag) fejezetek 
szerint, az egyedi fejlesztésű szoftverek kivételével) 

 

NEM 

TÁMOGATHATÓ 

PROJEKTEK 

� vállalkozása a támogatást a hitelkérelem, ill. a pályázat benyújtásának idején 
már megkezdett projekt finanszírozására fordítaná 

� vállalkozása a támogatást fennálló hitel finanszírozására fordítaná 

� vállalkozása a támogatást üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés 
vásárlására fordítaná 

� vállalkozása a támogatást visszaigényelhető általános forgalmi adó 
finanszírozására fordítaná 

� vállalkozása közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, 
vezető állású munkavállalójától, illetve (amennyiben alkalmazandó) e személyek 
közeli hozzátartozóitól, továbbá cégcsoporton belüli cégeitől kívánja 
megvásárolni a projekt tárgyát, illetve mindezen személyek visszterhes 
közreműködésével valósítaná meg a projektet 

� az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és 
működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő 
egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos projektek 

� az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás 

� mezőgazdasági termékek termelésére, előállítására irányuló projektek 

� vállalkozása az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági 
termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet folytat 
és a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek 
ára vagy mennyisége alapján kerülne rögzítésre, vagy elsődleges termelőknek 
való teljes vagy részleges továbbítástól függ 

� a projekt az alábbi iparágak egyikében valósulna meg: acélipar, hajógyártás, 
szénbányászat, szintetikusszál-ipar, közúti-, vasúti, vízi-, légi- és tengeri 
szállítási ágazat 

� turisztikai attrakció és/vagy szálláshely fejlesztésére irányuló projektek (GOP 
Részletes Pályázati Útmutató C.5.3. pontja szerint) 
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A MIKROHITEL 

FORMÁJA ÉS 

KATEGÓRIÁJA 

� fix kamatozású, forint alapú mikrohitel (visszatérítendő támogatás) 

� a Kombinált Mikrohitel - a vonatkozó EK rendeletek alapján csekély összegű 
támogatásnak (de minimis) minősül 

 

A SAJÁT ERŐ � az elszámolható projektérték min. 10 %-a (ÁFA körös vállalkozás esetében a 
projekt nettó értéke, amennyiben a vállalkozás nem ÁFA körös, akkor az ÁFA-val 
növelt bruttó értéke) 

 

A MIKROHITEL 

ÖSSZEGE 

 

� min. 1 000 000, max. 10 000 000,-Ft, de legfeljebb az elszámolható projektérték 
60 %-a 

 

A MIKROHITEL 

FUTAMIDEJE 

 

� min. 36, max. 120 hónap 

 

A 
TŐKETÖRLESZTÉS 

TÜRELMI IDEJE 

 

� min. 1, max. 12 hónap 

 

A MIKROHITEL 

KAMATA 

 

� évi fix 7,9 % a teljes futamidőre 

 

A MIKROHITEL 

ELSŐDLEGES 

BIZTOSÍTÉKA 

� ingatlan 

A MIKROHITEL 

MÁSODLAGOS 

BIZTOSÍTÉKAI 

� felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére (a vállalkozás bankszámláira) 

� az elsődleges biztosítékként felajánlott ingatlan biztosításának engedményezése 

� vállalkozás tulajdonában lévő, vagy abba kerülő fedezet, valamint kockázatosnak 
minősített vállalkozás esetén a tulajdonos(ok) ill. a vezető tisztségviselő(k) 
készfizető kezességvállalása 

� felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére (a készfizető kezes 
bankszámláira) 

 

A 
BIZTOSÍTÉKOKKAL 

KAPCSOLATOS 

ELVÁRÁSOK 

 

� működő vállalkozás esetén az ingatlan fedezeti értékének el kell érnie a hitel 
tőkeösszegének 130-170 %-át 

� induló vállalkozásnál az ingatlan fedezeti értékének el kell érnie a hitel 
tőkeösszegének legalább 250 %-át 

� jelzálogjoggal terhelt ingatlan esetén a biztosítéki érték: az adó- és 
értékbizonyítványban (vagy értékbecslésben) meghatározott érték legfeljebb 
70%-a vehető figyelembe, melyből le kell vonni a terhelés összegét 

� az ingatlan jellegétől, elhelyezkedésétől és egyéb paramétereitől függően a 
Közvetítő saját szabályzatai alapján határozza meg az ingatlan fedezeti értékét 
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A MIKROHITEL 

FELHASZNÁLÁSÁNAK 

HATÁRIDEJE ÉS 

IGAZOLÁSA 

� a szerződéskötéstől számított 60 napon belül meg kell kezdeni, 12 hónapon 
belül be kell fejezni a beruházást 

� a szerződéskötéstől számított 12 hónapon belül az Üzleti tervben meghatározott 
hitelcél megvalósulását számlákkal és/vagy adásvételi szerződésekkel kell 
igazolni (GOP Részletes Útmutató C.7. és F.6. fejezetei, ill. saját tájékoztatónk 
szerint) 

 

FELSZÁMÍTOTT 

DÍJAK 
� egyszeri 50 000,- Ft-os hitelképesség vizsgálati díj, melyet szerződéskötéskor 

kell fizetni (azaz kizárólag pozitív hitel-, ill. pályázati bírálat esetén) 

� előtörlesztés esetén a projekt megvalósítási időszakában az előtörlesztéssel 
érintett összeg 5%-a 

� előtörlesztés esetén a projekt 3 éves fenntartási időszakában az előtörlesztéssel 
érintett összeg 3%-a 

 

FEL NEM SZÁMÍTOTT 

DÍJAK, KÖLTSÉGEK 
� szerződéskötési díj 

� folyósítási jutalék 

� szerződésmódosítási díj 

� kezelési költség 

� rendelkezésre tartási díj 

� fenntartási időszak utáni előtörlesztési díj 

 

EGYÉB FELMERÜLŐ 
DÍJAK, KÖLTSÉGEK 

� kijelölt értékbecslő díja (értékbecslői díjszabás szerint) 

� közjegyzői okiratba foglalt szerződés költsége (14/1991. (XI. 26.) IM rendelet 
szerint) 

� közjegyzői okiratba foglalt szerződés módosításának költsége (14/1991. (XI. 26.) 
IM rendelet szerint) 

� jelzálogjog bejegyzési díja (1996. évi LXXXV. törvény szerint) 

� behajtás és végrehajtás költségei (felmerülés arányában) 

 

KÉSEDELMES, ILLETVE NEM FIZETÉS CÍMEN - a lejárt tőkekövetelés és az esedékesség napjáig be nem fizetett 
ügyleti kamat után egyaránt - a szerződéskötés napján érvényes MNB jegybanki alapkamat kétszerese + 
6%-ot számítunk fel 

 


