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A Megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok® alkotta Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat® 

Konzorcium 2020. április 3-án javaslatokat juttatott el Varga Mihály pénzügyminiszterhez - a pénzügyi 

akciócsoport vezetőjéhez -  a COVID-19 járvány következtében kialakuló gazdasági válság kezelésére 

vonatkozóan. A javaslat összefoglalása: 

ÚJ ORSZÁGOS NON-PROFIT VÁLLALKOZÓI MIKROHITEL PROGRAM BEINDÍTÁSÁNAK INDOKOLTSÁGA 

Világjelenség, hogy az önálló tevékenységből, vállalkozásból boldogulni kívánó kezdő és mikro vállalkozók 

hitelképtelenek a tőkepiac profit orientált szereplőinél. Ez a piaci kudarc indokolttá teszi az állam beavatkozását 

a pénzpiaci folyamatokba. Ennek egyik eszköze, a közpénzek - mint társadalmi befektetés - allokálása különböző 

mikrohitel programokba. Ezeknek a programoknak a szemlélete gyökeresen más látásmódot igényel, mint a 

kereskedelmi bankok profit orientált piaci szemlélete. A hazai és a nemzetközi tapasztalatok egyaránt azt 

mutatják, hogy válsághelyzetekben különösen indokolt ilyen programok fenntartása.  

Sajnos jelenleg Magyarországon nincsen államilag finanszírozott közhasznú vállalkozói mikrohitel program, ezért 

javasoltuk egy új, állami finanszírozású, emberközpontú országos non-profit vállalkozói mikrohitel program 

beindítását. Meggyőződésünk, hogy egy ilyen program rendkívül hatékony eszköz lehet a kialakulóban lévő 

gazdasági válság negatív következményeinek enyhítésében.  

A magyar vállalkozások 99,8 százaléka a KKV kategóriába tartozik, ebből a mikrovállalkozások aránya közel 95%. 

A mikrovállalkozások az összes foglalkoztatott 35%-ának biztosítanak munkahelyet a gazdasági szektorban, ezzel 

a legnagyobb foglalkoztatónak számítanak magyar gazdaságban. Továbbá fontos kiemelni, hogy a mikro- és 

önfoglalkoztató vállalkozók gyakran családfenntartók, családi vállalkozások és ezért „bedőlésük” a magyar 

családok problémája is. Ez továbbgyűrűző, hatalmas társadalmi problémát okozhat. Éppen ezért fontos, hogy a 

Kormány intézkedései elébe menjenek ezeknek a nem kívánatos társadalmi jelenségeknek. Nem szabad 

megvárni a tömeges csődöket, család széthullást és az esetleges öngyilkosságokat. 

A javasolt program a legkiszolgáltatottabb mikrovállalkozók támogatásával kiemelkedő pozitív társadalmi hatást 

érhet el. A ráfordított anyagi források elenyészőek lennének ahhoz képest, amekkora társadalmi haszon várható 

az intézkedés nyomán. 

A javaslatnak különös aktualitást ad a COVID-19 világjárvány következtében kialakuló gazdasági válság, mely már 

jól látható módon a mikrovállalkozói szektort érinti a legmélyebben. Ennél a társadalmi rétegnél a fennmaradás 

létkérdés.  

A non-profit megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mindig válsághelyzetben tudták megmutatni 

igazán társadalmi hasznosságukat. A Magyar Kormány válságkezelő szándékával egyetértve, ennek segítése 

céljából készítette el a hálózat – hosszútávra szóló – javaslatát azzal, hogy a tervezetben leginkább az aktuális, 

válságkezelő eszközökre koncentrált.  

CÉLOK 

A Program azon vállalkozások számára nyújt hitellehetőséget, amelyek a Hitelintézeti törvény hatálya alatt 

működő pénzpiaci szereplőknél – a lentebb kifejtett okokból - nem, vagy nem megfelelő mértékben jutnak 

forráshoz.  
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A PROGRAM ÁLTALÁNOS CÉLJAI: 
 

 A nyereségérdekelt finanszírozók által nem, vagy nem megfelelő mértékben hitelezett mikrovállalkozások 
kiszolgálása magas színvonalú hiteltermékekkel, valamint lehetőség szerint felkészítésük arra, hogy a 
profitorientált hitelpiac szervezeteinek ügyfeleivé válhassanak; 

 új munkahelyek létrehozásának és munkahelyek megtartásának ösztönzése a célcsoport körében; 

 a célcsoportba tartozó vállalkozások életképességének, versenyképességének javítása; 

 gazdaságélénkítő hatás a célcsoport körében, illetve össztársadalmi szinten; 

 az elégtelenül működő pénzpiac, (azaz a piaci kudarcok) negatív társadalmi hatásainak kiküszöbölése. 

 Gazdasági válság helyzetben azonnali kis összegű segítség nyújtása a leg rászorultabb vállalkozói rétegnek. 

KIEMELT CÉL 

A COVID-19 járvány negatív gazdasági hatása következtében kritikus helyzetbe kerülő mikrovállalkozók 
újrakezdésének, fennmaradásának elősegítése. 
 

ÁLTALÁNOS KERETFELTÉTELEK 

A Programban részt vevő szervezetek: 

Magyar Fejlesztési Bank (MFB) mint forrás közvetítő; 

Megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok, mint mikrohitelező szervezetek, a Hitelintézetekről és 

pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 2. §. (1) f) pontja alapján a mikrohitelezési 

tevékenységük nem tartozik a Tv. hatálya alá, így a Tv. szerinti jogi biztosítékokkal nem rendelkező – így a Tv. 

hatálya alatt működő profit orientált pénzügyi vállalkozásoknál csökkent hitelképességű - vállalkozók számára is 

nyújthatnak kis összegű hiteleket.  

Valamint  

csatlakozott egyéb szervezetek (Pl.: önkormányzatok), amelyeknek az egyes alapítványok számára nyújtott 

feltételhez kötött támogatása révén az ügyfelek számára kamatcsökkentés érhető el. (Megj.: például jelenleg 

Székesfehérvár és Tapolca Önkormányzata nyújt „kamattámogatást” az RVA Group programjaihoz.) 

A HITELKONSTRUKCIÓK IGÉNYBEVÉTELÉRE VALÓ JOGOSULTSÁG ÁLTALÁNOS KERETFELTÉTELEI 

 Legfeljebb 15.000.000,-  forint folyósítható (ügyfelenként, egy ügylet keretében, legfeljebb összesen 25 

millió forint teljes kintlévő tőke mértékig); 

 A mikrohitel program célcsoportja a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. 
évi XXXIV. Törvény 3. §. (3) szakaszában meghatározott mikro vállalkozások, valamint a 3. §. (2) 
szakaszában meghatározott vállalkozás. 

 A kölcsön Magyarország területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogosultak számára érhető el. 

 Hiteligénylés és bírálat: az alapítványok belső szabályzatai szerint történik 

 Nincsen ágazati megkötés. 

 Vállalkozói célra szabadon felhasználható (a konkrét hiteltermékeknél kerül meghatározásra). 

 Futamidő legfeljebb 10 év.  

 Türelmi idő: Futamidőn belül nincsen megkötés (a konkrét hiteltermékeknél kerül meghatározásra). 
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 Ügyleti kamat: Nincsen megkötés (a konkrét hiteltermékeknél kerül meghatározásra). 

 Késedelmi kamat: Nincsen megkötés (a konkrét hiteltermékeknél kerül meghatározásra). 

 Egyéb díjak: Nincsen megkötés (a konkrét hiteltermékeknél kerül meghatározásra). 

 „Kamattámogatás”: a programhoz csatlakozott településeken érhető el. 

PROGRAMFINANSZÍROZÁS 

A források VISSZAFORGÓ ALAPKÉNT működnek. A források lehívása havonta történhetne a hiteligény és a 

kihelyezhető visszaforgó forrás különbözetének mértékében.  

MŰKÖDTETÉS ÉS TECHNIKAI HÁTTÉR 

MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZRT. – MINT FORRÁS KÖZVETÍTŐ 

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. teljes egészében a Magyar Állam tulajdonában álló pénzintézet, amelynek 
működéséről önálló törvény rendelkezik. 
 
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 2. § -szerint „Az MFB Rt. feladata, 
hogy a 3. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott tevékenységi körében - az átláthatóság, a célszerűség, a 
gazdaságosság, a hatékonyság és a prudencia követelményeinek megfelelően - a Kormány közép- és hosszú távú 
gazdaságstratégiája által meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges fejlesztési 
források biztosítása érdekében, részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt 
vegyen.” 
 
MEGYEI ÉS FŐVÁROSI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNYOK – MINT NON-PROFIT MIKROHITELEZŐK 

A megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok© a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 

2013. évi CCXXXVII. törvény 2. §. (1) f) pontja szerint mikrohitelezésre jogosultak a Tv. hatályán kívül. Erre a 

tevékenységre alanyi jogon kizárólag ezek a non-profit szervezetek jogosultak. 

Így olyan vállalkozások számára is jogosultak mikrohiteleket nyújtani, amelyek a hitelintézeti törvény hatálya 

alatt működő pénzpiaci szereplőknél hitelképtelenek (a pénzpiaci szabályozás előírásainak megfelelően) például 

a nem megfelelő mértékű jogi biztosítékaik miatt. 

A JEREMIE mikrohitel programok lebonyolításában nagy sikerrel vett részt több vállalkozásfejlesztési alapítvány 

44 milliárd forintot meghaladó mikrohitelt nyújtva a legkockázatosabban finanszírozható vállalkozói rétegnek. A 

közvetítői körben a legmagasabb fajlagos ügyfél elérést az alapítványok tudták felmutatni. Megyei 

vállalkozásfejlesztési alapítványok: 59,61%; pénzügyi vállalkozások: 30,85%; bankok: 5,51%; 

takarékszövetkezetek: 4,03%. 

Minden egyes vállalkozásfejlesztési alapítvány, amely jelenleg saját jogon helyi mikrohitel program 

működtetésére jogosult és képes, az a belső szabályozási hátterét és technikai felkészültségét tekintve alkalmas 

a programban való részvételre. Az alapítványok a mikrohitelek mellett mentorálást és üzletfejlesztési 

szolgáltatásokat is nyújtanak a vállalkozásoknak. 

INFORMATIKAI HÁTTÉR 
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A program lebonyolításának informatikai hátterét a nemzetközi szinten elismert, díjakat nyert CREDINFO 

Hitelinformációs és Hitelbírálat Menedzsment Rendszer biztosítja. Ezt a rendszert használja az összes megyei és 

fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány (Pl.: a JEREMIE programban is) és számos – az MFB jelenleg is 

folyamatban lévő finanszírozási programjában résztvevő – pénzügyi vállalkozás is. Teljes körű napi 

adatszolgáltatást, on-line hiteligénylés fogadást, hitelbírálat menedzsmentet és hitelnyilvántartást biztosít. 

A rendszer Európa első olyan komplex- integrált backoffice és hitelbírálat menedzsment rendszere volt, amely a 

hiteligénylés benyújtásától egészen a hitelbírálat lezárásáig teljesen on-line (papír nélküli) ügyintézést tesz 

lehetővé. 

Székesfehérvár, 2020. április 21. 

           Szekfü Tibor 

       Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat 

                  elnök  
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MELLÉKLET 

JAVASOLT HITELKONSTRUKCIÓK 

A javaslat kimondottan a COVID-19 járványhoz kapcsolódó gazdasági válságkezelés szempontjából fontos, 

gyorsan beindítandó hiteltermékekre koncentrál. Az igények hosszú távú teljes lefedéséhez ennél több, illetve 

más hitelkonstrukciók bevezetése lehet indokolt. 

A jelen dokumentum elkészítésekor már elérhető az az országos kiterjedésű on-line felmérés, amely eredményei 

alátámasztják a javaslatok indokoltságát, amely megtekinthető az alábbi linken: 

https://www.rvagroup.hu/index.php/felmeres/ 

 

TŐKEPÓTLÓ ÚJRAKEZDÉSI MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ 

Hitelösszeg: 1.000.000-15.000.000,- Ft  

Felhasználás: A hitel célja, hogy a COVID-19 járvány negatív gazdasági hatása miatt „újrakezdésre kényszerült” 

vállalkozások számára biztosítsa az újrakezdéshez szükséges finanszírozási feltételeket. A kölcsön felhasználható 

bármely vállalkozói célra, amely a vállalkozás talpra állításához, illetve versenyképessé válásához szükséges. 

A hitel lejárata, türelmi idő: A hitel futamideje maximum 10 évig terjedhet, a tőketörlesztés türelmi ideje 

legfeljebb 2 év lehet. Előtörlesztés csak 5 év eltelte után lehetséges. 

Vissza nem térítendő támogatás: amennyiben a folyósított kölcsön összegének 75%-a az eredeti szerződött 

törlesztési tervnek megfelelő időszak alatt törlesztésre került a vállalkozás részéről, a fennmaradó 25% vissza 

nem térítendő támogatássá alakul, és véglegesen a vállalkozásnál marad. 

A hitel ügyleti kamata: A hitel kamata a futamidő alatt fix, fizetése havonta esedékes.  

Alap ügyleti kamat:  

- a futamidő első 12 hónapjában évi 0 %. 

- a további fennmaradó futamidőben a kedvezményes kamat 2,5% 

Késedelmi kamat: A hitelkeretből igénybe vett összeg éves visszafizetési kötelezettség be nem tartása esetén a 

lejárt tőkekövetelés és az esedékesség napjáig be nem fizetett ügyleti kamat után az adósnak késedelmi 

kamatot kell fizetnie, melynek mértéke évi 20 %.  

A hitel felhasználásának határideje: A hitel engedélyezését követő 60 napon belül meg kell kötni a 

hitelszerződést.  

A hitel törlesztése: A törlesztések havonta esedékesek.  

Kamatfizetés: Havonta esedékes, a kint lévő tőkekövetelés után fizetendő.  

https://www.rvagroup.hu/index.php/felmeres/
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Szükséges jogi biztosíték: Ingatlanfedezet (a mikrohitelező szervezet által elfogadott szakértő által készített 

értékbecslés alapján a likvid értéknek el kell érnie a hitelösszeg 100 %-át). Az ingatlanra zálogjog valamint az azt 

biztosító elidegenítési és terhelési tilalom, valamint elővásárlási jog kerül bejegyzésre. Társas vállalkozás esetén 

a társaság tulajdonosainak készfizető kezessége. (Megjegyzés: amennyiben a programban a tőke veszteség 

elszámolható lenne az alap terhére, abban az esetben elegendő lenne, ha az ingatlan forgalmi értéke eléri a 

kölcsön összegét.) 

Biztosítás: A vállalkozásnak vagy általános vagyonbiztosítást kell, kötnie, vagy a hitel fedezetének 

biztosítékaként felajánlott vagyontárgyakra. A hitel teljes visszafizetéséig a biztosítás kedvezményezettje a 

mikrohitelező szervezet. 

Regisztrációs díj: online igénylés esetén 10.000,- Ft +ÁFA, melyet az igénylés beérkezését követően számla 

alapján, átutalással kell megfizetni. Határozatlan ideig díjkedvezmény: 100% 

Rendelkezésre tartási jutalék: A mikrohitelező szervezet az adóssal megkötött szerződés napjától az egyes 

folyósítások időpontjáig az adós rendelkezésére tartott, még fel nem használt tőke után évi 0,9 % rendelkezésre 

tartási jutalékot számít fel. Határozatlan ideig díjkedvezmény: 100% 

Közokiratba foglalás költsége: az ügyfelet terheli 

Szerződésmódosítási költségtérítés: A mikrohitelező szervezet által nyújtott kölcsönök futamideje alatt történő, 

szerződésmódosítással járó tranzakció (futamidő-módosítás, - az előtörlesztés nem tartozik ebbe a körbe- 

kölcsön-átvállalás stb.) esetén a mikrohitelező szervezet hirdetménye szerinti mindenkori költségtérítési díjat 

kell az adósnak megfizetnie. 

 

RÚLÍROZÓ HITELKONSTRUKCIÓ 

 

Hitelösszeg: 1.000.000-5.000.000,- Ft  

Felhasználás: Vállalkozói célra szabadon felhasználható. A hiteligénylésben a hitelcélt meg kell nevezni- a 

kölcsöncél szerinti felhasználását a mikrohitelező szervezet a kölcsön folyósítása után ellenőrizheti- de a kölcsön 

folyósításához számlákkal elszámolni nem kell. 

A hitel lejárata, türelmi idő: A hitel futamideje 12 hónaptól 3 évig (36 hónapig) terjedhet.  

A hitel ügyleti kamata: A hitel kamata a futamidő alatt fix, fizetése havonta esedékes.  

Alap ügyleti kamat: évi 4,9 %.  

Késedelmi kamat: A hitelkeretből igénybe vett összeg éves visszafizetési kötelezettség be nem tartása esetén a 

lejárt tőkekövetelés és az esedékesség napjáig be nem fizetett ügyleti kamat után az adósnak késedelmi 

kamatot kell fizetnie, melynek mértéke évi 20 %.  
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A hitel felhasználásának határideje: A hitel engedélyezését követő 30 napon belül meg kell kötni a 

hitelszerződést.  

A hitel törlesztése: A hitelkeretből igénybevett összeget évente egyszer vissza kell fizetni a szerződéskötés 

időpontjához igazodóan maximum 365 naponként, illetve a szerződés lejáratakor. 

Kamatfizetés: Havonta esedékes, a kint lévő tőkekövetelés után fizetendő.  

Szükséges jogi biztosíték: Ingatlanfedezet (a mikrohitelező szervezet által elfogadott szakértő által készített 

értékbecslés alapján a likvid értéknek el kell érnie a hitelösszeg 100 %-át). Az ingatlanra zálogjog valamint az azt 

biztosító elidegenítési és terhelési tilalom, valamint elővásárlási jog kerül bejegyzésre. Társas vállalkozás esetén 

a társaság tulajdonosainak készfizető kezessége. (Megjegyzés: amennyiben a programban a tőke veszteség 

elszámolható lenne az alap terhére, abban az esetben elegendő lenne, ha az ingatlan forgalmi értéke eléri a 

kölcsön összegét.) 

Biztosítás: A vállalkozásnak vagy általános vagyonbiztosítást kell, kötnie, vagy a hitel fedezetének 

biztosítékaként felajánlott vagyontárgyakra. A hitel teljes visszafizetéséig a biztosítás kedvezményezettje a 

mikrohitelező szervezet. 

Regisztrációs díj: online igénylés esetén 10.000,- Ft +ÁFA, melyet az igénylés beérkezését követően számla 

alapján, átutalással kell megfizetni. Határozatlan ideig díjkedvezmény: 100% 

Rendelkezésre tartási jutalék: A mikrohitelező szervezet az adóssal megkötött szerződés napjától az egyes 

folyósítások időpontjáig az adós rendelkezésére tartott, még fel nem használt tőke után évi 0,9 % rendelkezésre 

tartási jutalékot számít fel. Határozatlan ideig díjkedvezmény: 100% 

Közokiratba foglalás költsége: az ügyfelet terheli 

Szerződésmódosítási költségtérítés: A mikrohitelező szervezet által nyújtott kölcsönök futamideje alatt történő, 

szerződésmódosítással járó tranzakció (futamidő-módosítás, - az előtörlesztés nem tartozik ebbe a körbe- 

kölcsön-átvállalás stb.) esetén a mikrohitelező szervezet hirdetménye szerinti mindenkori költségtérítési díjat 

kell az adósnak megfizetnie. 

 


