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A JELEN SZERZŐDÉS 2009.[•]. napján jött létre
(1)

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mint támogatást nyújtó irányító hatóság (az „Irányító
Hatóság”) képviseletében eljáró Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhelye: 1065 Budapest, Nagymező utca 46-48., cégjegyzékszáma: 0110-045690) mint forráskezelő szervezet (a „Társaság”); és

(2)

[•] (székhelye: , cégjegyzékszáma: ), mint közvetítő (a „Közvetítő”) között.

ELŐZMÉNYEK
(A)

Az Európai Unió Tanácsa a kibővült Európai Unióban mind regionális szinten, mind az egyes
tagállamok között megnövekedett gazdasági, társadalmi és területi egyenlőtlenségek
mérséklése céljából erősíteni kívánja a konvergenciát, a versenyképességet és a
foglalkoztatást célzó intézkedéseket az egész Közösségben.

(B)

A kohéziós politika keretében a támogatást nyújtó eszköz az Európai Regionális Fejlesztési
Alap (ERFA). A többéves program keretében az Európai Unió és a Magyar Állam a piaci
szereplők közreműködésével kíván a mikro-, kis- és középvállalkozások számára jobb
finanszírozáshoz való hozzáférést biztosítani.

(C)

A Tanács 1083/2006/EK rendelete 44. cikkének alkalmazása szempontjából:
(i)

az Irányító Hatóság a Társaság mint holdingalap-kezelő közreműködésével
végrehajtandó műveletek finanszírozása céljából forrást biztosít a Társaságnak a
Kedvezményezettek mint végső címzettek javára;

(ii)

a Társaság a nyilvános pályázat során kiválasztott piaci szereplők közvetítésével
juttatja el az Irányító Hatóság által nyújtott támogatást a Kedvezményezettek
számára;

(iii)

a Társaság olyan, a magyar jog szerint alapított pénzügyi vállalkozás, amelynek
alapítását és működését a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyezte és
amelyet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006.
(XII. 8.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése a 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdésének t) pontja szerinti forráskezelő szervezetként kizárólagos joggal
kijelölte a programmal kapcsolatos feladatok végrehajtására;

(iv)

a Bizottság 1828/2006/EK rendeletének 44. cikkében foglaltakra figyelemmel az
Irányító Hatóság és a Társaság programmal kapcsolatos feladatok végrehajtására
finanszírozási szerződést kötött egymással.

(D)

A Társaság a program részét képező Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram - illetve
annak KMOP 1.3 Intézkedésen belül finanszírozott részének – végrehajtásában résztvevő
hitelintézetek pályázat (a „Pályázat”) keretében történő kiválasztására 2009. január 23.
napján pályázati felhívást tett közzé. E pályázat kifejezett célját képezi, hogy a nemzetközi
kedvezőtlen pénzügyi folyamatokkal összefüggésben kialakult általános forráshiány
eredményeként a magyar bankrendszeren belül a KKV szektornak nyújtott, illetve az egyes
hitelfelvevők által elérhető hitelek állománya ne csökkenjen a korábban jellemző szint alá.

(E)

A Pályázat során a Közvetítő kiválasztásra került, amelyre tekintettel – a Bizottság
1828/2006/EK rendeletének 43. cikkében foglaltak szem előtt tartásával – a Társaság és a
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Közvetítő jelen Szerződés keretében kívánják a KMOP 1.3 Hitelprogram végrehajtásával
kapcsolatos együttműködésük részleteit, illetve a Közvetítőnek a KMOP 1.3 Hitelprogram
végrehajtásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit rögzíteni.
Abban az esetben, amennyiben a Közvetítő jelen Szerződés aláírását megelőzően a KMOP
1.3 Hitelprogram tekintetében a Társasággal Közvetítői Szerződést írt alá, úgy jelen
Szerződés teljes egészében a korábban megkötött Közvetítői Szerződés helyébe lép.
(F)

Jelen Szerződés megkötése során a Társaság, mint a program végrehajtásáért felelős Irányító
Hatóság (NFÜ) képviselője jár el.

A FELEK A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODNAK MEG:
1.

MEGHATÁROZÁSOK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1.1

Fogalom-meghatározások
Alapösszeg: a Társaság által jelen Szerződés megkötését követően az UMFOR (KMOP 1.3)
Letétbe utalandó első refinanszírozási forrás, amelynek összege [•] millió forint (azaz [•]
magyar forint).
Bizottság 1828/2006/EK rendelete: az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról
szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról
szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
szabályok meghatározásáról szóló, a Bizottság 1828/2006/EK rendelete (2006. december 8.).
Bizottság 1998/2006/EK rendelete: a Bizottságnak az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i,
1998/2006/EK számú rendelete.
De minimis támogatás: olyan támogatás, amely a Bizottság 1998/2006/EK rendelete szerint
csekély összegűnek minősül.
EK Szerződés: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés
Fedezetfeltöltés: jelen Szerződés 4.5 szakaszában meghatározott fogalom
Felmondási Esemény: a 11. (Felmondási Események) szakaszban meghatározott bármilyen
esemény.
Fél/Felek: a jelen Szerződést aláíró személy/személyek.
Forgóeszköz: a Terméktájékoztatóban (1. sz. mellékletben) ekként meghatározott fogalom.
Forgóeszközhitel: Forgóeszköz-finanszírozást szolgáló hitel.
GOP 4 Prioritás: a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. (pénzügyi eszközök) prioritása.
Hitelszerződés: a Kedvezményezett és a Közvetítő között létrejött hitelszerződés, amely
tartalmazza a KMOP 1.3 Hitelprogram szerinti támogatás nyújtásának és felhasználásának
részletes szabályait.
Hpt.: a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény.
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Kedvezményezett: a KMOP 1.3 Hitelprogram szerint támogatásra jogosult KKV.
KELER Zrt: KELER Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.
Keretmegállapodás: a Közvetítő által a KMOP 1.3 Hitelprogramra vonatkozóan az MFB
Zrt-vel megkötött, illetve megkötendő refinanszírozási keretmegállapodás, amelynek
keretében az MFB Zrt. a Közvetítő által a program keretében kihelyezett hiteleket a
hitelösszeg 50 (ötven) százalékáig refinanszírozza.
Késedelmi Kamat: a jelen Szerződés 5.1 (a) pontjában meghatározott refinanszírozási kamat
6 (hat) százalékponttal növelt értéke.
Kisvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvényben kisvállalkozásként meghatározott jogalany.
KKV: a Mikrovállalkozások, a Kisvállalkozások és a Középvállalkozások.
KMOP 1.3: Közép-magyarosági Operatív Program 1.3 (pénzügyi eszközök) intézkedése
KMOP 1.3 Hitelkeret: az Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram (UMFOR) Társaság
által a KMOP 1.3 Hitelprogram során refinanszírozott része tekintetében a KMOP 1.3
Intézkedés keretében rendelkezésre álló forrás, amelynek a program indulásakor megállapított
összege 7 milliárd HUF (azaz hétmilliárd magyar forint) és amely keret a program
tapasztalataira tekintettel az Irányító Hatóság döntésével – az MFB Zrt. előzetes értesítése
mellett – módosítható.
KMOP 1.3 Hitelprogram: az Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram (UMFOR) azon
része, amelynek célja a piaci elégtelenségek mérséklése érdekében a KMOP 1.3 Intézkedésen
belül rendelkezésre álló támogatási források és az MFB Zrt. által biztosított források együttes
felhasználásával Tevékenységbővítéshez szükséges kedvezményes kamatozású forgóeszközhitelek biztosítása a termelő, szolgáltató vagy kereskedelmi tevékenységet folytató, a Magyar
Köztársaság területén a Közép-magyarországi Régióban székhellyel, illetve az Európai
Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén a Középmagyarországi Régióban fiókteleppel rendelkező KKV-k számára. E program keretében a
Társaság a KMOP 1.3 Hitelkeretből 50 (ötven) százalékban refinanszírozást biztosít a
Közvetítők által kihelyezett és az MFB Zrt. által 50 (ötven) százalékban szintén
refinanszírozott Forgóeszközhitelekhez.
KMOP 1.3 Hitelprogram-számla: a Magyar Államkincstár által az Irányító Hatóság, mint
számlajogosult javára vezetett, a KMOP 1.3 Hitelprogram finanszírozására szolgáló – jelen
Szerződés 18. szakaszában megjelölt – bankszámla, amely felett az Irányító Hatóság a
Társaságnak korlátozásmentes rendelkezési jogot biztosít.
Középvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény szerint középvállalkozásnak minősülő jogalany.
Lényeges Hátrányos Hatás: valamely olyan esemény vagy körülmény hatása, amely
lényegesen hátrányosan érinti a Közvetítő azon képességét, hogy a jelen Szerződés alapján
fennálló kötelezettségeit teljesíteni tudja.
MFB Zrt.: az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 31.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041712).
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Mikrovállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvényben mikrovállalkozásként meghatározott jogalany.
Ptk.: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló, többször módosított, 1959. évi
IV. törvény, a mindenkori módosításainak megfelelően, ideértve a később ennek helyébe lépő
törvényt vagy törvényeket is.
Számviteli tv.: a számvitelről szóló, többször módosított, 2000. évi C. törvény, a mindenkori
módosításainak megfelelően, ideértve a később ennek helyébe lépő törvényt vagy törvényeket
is.
Tanács 1083/2006/EK rendelete: a Tanácsnak az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az
Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
1083/2006/EK rendelete (2006. július 11.).
Támogatás: a KMOP 1.3 Hitelprogramból a Kedvezményezettek részére a Közvetítő által
kihelyezett hiteleken belül - azok támogatástartalmaként - nyújtott, illetve nyújtandó pénzügyi
(de minimis) támogatás.
Terméktájékoztató: A KMOP 1.3 Hitelprogram tekintetében a Közvetítők részére a
Társaság, illetve az MFB Zrt. által közösen összeállított termékleírás, útmutató,
refinanszírozási eljárásrend, illetve adatlapok, amely jelen Szerződés 1. sz. mellékletét képezi.
Tevékenységbővítés: (i) készletek bővítése, (ii) új munkaerő alkalmazása, (iii) a nyújtott
szolgáltatások bővítése, (iv) technológiakorszerűsítés (új, illetve 3 évnél nem régebbi eszköz
beszerzése), (v) meglévő üzleti infrastruktúra bővítése (pl. új üzlethelység, iroda, raktár, új
eszközök beállítása stb.), (vi) új partnerrel (szállító/vevő) való együttműködés, (vii) új termék
kialakítása, (viii) új földrajzi területen végrehajtott piacbővítés, (ix) új gazdasági tevékenység
beindítása, (x) beruházás végrehajtása.
UMFOR: a Társaság és az MFB Zrt. által közösen megvalósított Új Magyarország
Forgóeszköz Hitelprogram, amely során a Társaság – a GOP 4. prioritás, illetve a KMOP 1.3
intézkedés keretében rendelkezésre álló forrásokból –, illetve az MFB Zrt. 50-50 százalékos
arányban Forgóeszközhitel-refinanszírozást biztosít, és amelynek a KMOP 1.3 Hitelprogram
a részét képezi.
UMFOR (KMOP 1.3) Letét: az UMFOR (KMOP 1.3) Letéti Számlán a Társaság által
elhelyezendő, illetve elhelyezett források.
UMFOR (KMOP 1.3) Letéti Számla: a Közvetítő által – az MFB Zrt., a Társaság illetve a
Közvetítő közötti háromoldalú bankszámlaszerződéssel – jelen Szerződés aláírását követően
az MFB Zrt-nél megnyitott olyan zárolt letéti bankszámla, amelyen a KMOP 1.3
Hitelprogrammal kapcsolatos, a Társaság és a Közvetítő közötti pénzügyi műveletek
(jóváírások és terhelések) lebonyolításra kerülnek, így amely arra szolgál, hogy (A) fogadja a
Társaság által a Közvetítő rendelkezésére bocsátott (i) Alapösszeget és (ii)
Fedezetfeltöltéseket, továbbá (B) terhelődjön (i) a Társaság által a KMOP 1.3 Hitelprogram
keretében a Társaság által Közvetítők részére folyósított refinanszírozási hitelek összegével,
illetve (ii) a zárolás alatt álló, még le nem kötött pénzeszközöknek az MV Zrt. felhívása
szerint visszautalandó részével.
Visszafizettetési Kamat: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1.§ 38. pontja szerinti
kamatláb.
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1.2

Értelmező rendelkezések

(a)

Az Irányító Hatóságra, a Társaságra és a Közvetítőre történő utalásokat e személyekre, ezek
jogutódjaira, engedményeseire, illetve a bármilyen más jogcímen az e személyek helyébe
lépő, illetve ezeket helyettesítő személyekre való utalásokként kell értelmezni.

(b)

A jelen Szerződés eltérő rendelkezésének hiányában a Szerződésben használt meghatározások
a Tanács 1083/2006/EK rendeletében, a Bizottság 1828/2006/EK rendeletében és a vonatkozó
magyar jogszabályokban foglaltak szerint értelmezendők.

(c)

A jelen Szerződés eltérő rendelkezése hiányában a Szerződésre való hivatkozás a Szerződés
bármely, a jelen Szerződés rendelkezéseivel összhangban lévő módosításait is magában
foglalja.

(d)

Kivéve, ha a szövegkörnyezetből más következik, jelen Szerződésben az alábbi hivatkozások
a következőképpen értelmezendők:
(i)

a fejezetekre, szakaszokra, bekezdésekre és mellékletekre való hivatkozások a jelen
Szerződés fejezeteire, szakaszaira, bekezdéseire és mellékleteire való hivatkozást
jelentik;

(ii)

a "módosítás" módosítást (kiegészítést), módosításokkal való egységes szerkezetbe
foglalást, egy korábban megszüntetett (hatályon kívül helyezett) okirat hatályba
léptetését, egy szerződés vagy tartozás jogcímének megváltoztatását, jogról való
lemondást, tartozás elengedését vagy e joghatást kiváltó egyéb aktust is jelent, és a
módosít kifejezés ennek megfelelően értelmezendő;

(iii)

az "értesítés" értesítést, felszólítást, utasítást, kérést vagy egyéb közlést is jelent; és

(iv)

egy fennálló Felmondási Esemény minden olyan Felmondási Eseményt is magában
foglal, amelynek orvoslására nem került sor és amellyel kapcsolatban a
jogérvényesítésről nem mondtak le.

2.

A SZERZŐDÉS CÉLJA

(a)

A jelen Szerződés célja a piaci elégtelenségek mérséklése érdekében a KMOP 1.3
Intézkedésen belül rendelkezésre álló támogatási források és az MFB Zrt. által biztosított
források együttes felhasználásával Tevékenységbővítéshez szükséges kedvezményes
kamatozású forgóeszköz-hitelek biztosítása a termelő, szolgáltató vagy kereskedelmi
tevékenységet folytató, a Magyar Köztársaság területén a Közép-magyarországi Régióban
székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar
Köztársaság területén a Közép-magyarországi Régióban fiókteleppel rendelkező KKV-k
számára.

(b)

A Társaság által képviselt Irányító Hatóság a Közvetítőt a jelen Szerződésben foglalt
feltételekkel a KMOP 1.3 Hitelprogram végrehajtásába bevonja, amire tekintettel a Közvetítő
egyrészt a Társaság, másrészt az MFB által refinanszírozott – az alábbiakban meghatározott
kondíciókkal rendelkező – kedvezményes Forgóeszköz-hiteleket eljuttatja a
Kedvezményezettekhez.

(c)

A Közvetítő kijelenti, hogy a jelen Szerződésben foglalt feltételekkel a KMOP 1.3
Hitelprogram végrehajtásában részt kíván venni.
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3.

A TÁMOGATÁSOK KIHELYEZÉSE

3.1

A Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek

(a)

A KMOP 1.3 Hitelprogram keretében a Közvetítő útján Támogatásra jogosultak azon
devizabelföldinek minősülő KKV-k, amelyek

(b)

(i)

a Magyar Köztársaság területén a Közép-magyarországi Régióban székhellyel, illetve
az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén
a Közép-magyarországi Régióban fiókteleppel rendelkeznek, illetve, amelyeket
Magyarországon vettek nyilvántartásba; és

(ii)

gazdasági társaság, európai részvénytársaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozás,
illetve fióktelep formában működnek.

Nem nyújtható Támogatás olyan KKV számára,
(i)

aki/amely a hitelkérelem benyújtásának időpontjában nincs a rá irányadó
cégjegyzékbe bejegyezve, illetve egyéb megfelelő nyilvántartásba felvéve,

(ii)

aki/amely a hitelkérelem benyújtásának időpontjában csőd-, felszámolási eljárás,
végelszámolás vagy végrehajtási eljárás hatálya alatt áll,

(iii)

akinek/amelynek a hitelkérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, adóvagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára
fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

(iv)

akinek/amelynek a hitelkérelem benyújtásának időpontjában hitelszerződésből vagy
bankgarancia-szerződésből eredő lejárt kiegyenlítetlen tartozása áll fenn,

(v)

aki/amely a hitelkérelem benyújtásának időpontjában a tevékenysége folytatásához
szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik,

(vi)

aki/amely vonatkozásában az Európai Bizottság valamely támogatás visszafizetésére
kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a jelen konstrukcióra
benyújtott hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás
alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális
alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségét nem teljesítette,

(vii)

aki/amely az EK-Szerződés I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek
elsődleges termelésével foglalkozik,

(viii)

aki/amely az EK-Szerződés I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek
feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozik és a támogatás összege az elsődleges
termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen
termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy a támogatás az
elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbításától függ,

(ix)

aki/amely az 1407/2002/EK
tevékenykedik,

(x)

aki/amely a 104/2000/EK tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra ágazatban
tevékenykedik, illetve

tanácsi

rendelet

értelmében

a

szénágazatban
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(xi)

aki/amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül [a 85/2004. (IV. 19.) Korm.
rendelet 8. számú melléklete szerint].

(c)

Nem részesíthető a KMOP 1.3 Hitelprogram keretében támogatásban olyan jogalany,
aki/amely az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK
rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne de minimis
támogatásban.

3.2

A KMOP 1.3 Hitelprogram keretében nyújtott hitelek felhasználhatósága

(a)

A KMOP 1.3 Hitelprogram keretében a Közvetítő által kihelyezett hitelek a
Kedvezményezettek által Tevékenységbővítéshez szükséges Forgóeszköz-finanszírozásra
használhatók fel.

(b)

A jelen Szerződés 1. sz. melléklete (Terméktájékoztató) tartalmazza azokat a célokat,
amelyekre a KMOP 1.3 Hitelprogram keretében a Közvetítő által kihelyezett hitelek nem
használhatók fel.

3.3

A KMOP 1.3 Hitelprogram keretében nyújtott hitelek kondíciói

(a)

A KMOP 1.3 Hitelprogram keretében a Közvetítő által kihelyezett hitelek kondícióit jelen
Szerződés 1. sz. melléklete (Terméktájékoztató) tartalmazza.

(b)

A KMOP 1.3 Hitelprogram keretében a Közvetítő által kihelyezett hitelportfolión belül a 100
millió Ft-ot meghaladó hitelösszegű kihelyezések átlagos állománya 3 (három) egymást
követő hónapon túl nem haladhatja meg a 40 (negyven) százalékot. Ellenkező esetben a
Társaság jogosult a további 100 millió Ft-ot meghaladó hitelösszegű kihelyezések jelen
Szerződés szerinti refinanszírozását – az MFB Zrt. legalább 3 (három) munkanappal korábbi
előzetes értesítése mellett – felfüggeszteni, mindaddig, amíg ezen hitelkihelyezések átlagos
állománya legalább 3 (három) egymást követő hónap során a 40 (negyven) százalékos
határérték alatt nem marad.

4.

A TÁRSASÁG ÁLTAL NYÚJTOTT REFINANSZÍROZÁS

4.1

A refinanszírozás mértéke

(a)

A KMOP 1.3 Hitelprogramon belül, jelen Szerződésben meghatározottak szerint, a Közvetítő
által kihelyezett hitelösszegek 50 (ötven) százalékát refinanszírozza a Társaság a Közvetítő –
illetve a KMOP 1.3 Hitelprogramban résztvevő további hitelintézetek (mint Közvetítők) –
számára, a KMOP 1.3 Hitelkeret mindenkor aktuális összege erejéig.

(b)

A Közvetítő által kihelyezett hitelek Társaság által nem refinanszírozott részét az MFB Zrt.
refinanszírozza, a Közvetítő és az MFB Zrt. között létrejött Keretmegállapodás alapján.

(c)

A KMOP 1.3 Hitelprogramon belül a Közvetítő kizárólag abban az esetben jogosult valamely
hitelkihelyezése tekintetében a Társaság jelen Szerződés szerinti refinanszírozására,
amennyiben az adott hitelt az MFB Zrt. 50 (ötven) százalékban szintén refinanszírozza.

4.2

A refinanszírozás módja

(a)

Jelen Szerződés időtartama alatt a Közvetítő és a KMOP 1.3 Hitelprogramban részt vevő
további közvetítők által együttesen igénybe vehető refinanszírozási forrás mértéke a KMOP
1.3 Hitelkeret mindenkori összegéhez igazodik, figyelemmel a 17. (d) szakaszban foglaltakra
is. A Közvetítő, illetve a KMOP 1.3 Hitelprogramban részt vevő további közvetítők e forrást
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a refinanszírozható hitelkihelyezéseik alapján, a megelőzés elve szerint jogosultak igénybe
venni, a 3.3 szakasz szerinti megszorítás mellett.
(b)

A Közvetítő, az MFB Zrt. és a Társaság a KMOP 1.3 Hitelprogram keretében refinanszírozott
valamennyi hitel tekintetében háromoldalú, egyedi refinanszírozási kölcsönszerződést (a
továbbiakban: „Refinanszírozási Kölcsönszerződés”) köt.

(c)

Jelen Szerződés 4.7 pontjával összefüggésben a Közvetítő az UMFOR (KMOP 1.3) Letét
felett – a bankszámlaszerződés vonatkozó rendelkezései szerint – a Társaságnak részleges
rendelkezési jogot biztosít. Egyebekben az UMFOR (KMOP 1.3) Letéti Számla szabad –
letétből felszabadított – egyenlegével a Közvetítő rendelkezik, az erre vonatkozó jogszabályi
és szerződéses előírásokkal összhangban.

4.3

A refinanszírozás kezdete

(a)

A Közvetítő jelen Szerződés aláírását megelőzően, vagy azt követően az MFB Zrt-vel
megkötötte, illetve megköti a Keretmegállapodást, továbbá, jelen Szerződés aláírását
követően, az abban foglalt kondíciókkal megnyitja az MFB Zrt-nél az UMFOR (KMOP 1.3)
Letét elhelyezésére szolgáló UMFOR (KMOP 1.3) Letéti Számlát.

(b)

A Társaság az UMFOR (KMOP 1.3) Letéti Számla megnyitását, illetve a 7.4 (b) szakaszban
foglalt kötelezettség teljesítését követően, a Közvetítő erre vonatkozó kérésétől számított 5
(öt) munkanapon belül átutalja a KMOP 1.3 Hitelprogram-számláról az UMFOR (KMOP 1.3)
Letétbe az Alapösszeget, amelyet az MFB Zrt. – a bankszámlaszerződés vonatkozó
rendelkezései szerint – automatikusan zárol.

4.4

A refinanszírozás folyamata
Az UMFOR (KMOP 1.3) Letétre irányadó bankszámlaszerződés rendelkezéseivel
összhangban az Alapösszegből – illetve az UMFOR (KMOP 1.3) Letét mindenkori
összegéből – az MFB Zrt. akkor szabadít fel, illetve – a Közvetítő rendelkezése alapján – utal
át forrást a Közvetítő részére, amikor egy adott Refinanszírozási Kölcsönszerződés alapján a
Közvetítőtől konkrét lehívási igénybejelentést kap, amelyet jóváhagy és 50 (ötven)
százalékban saját forrásból teljesít. A Közvetítő a lehívási igénybejelentőben utasítja az MFB
Zrt-t arra, hogy az igényelt összeg másik 50 (ötven) százalékát az UMFOR (KMOP 1.3)
Letétből teljesítse.

4.5

Fedezetfeltöltés

(a)

Az UMFOR (KMOP 1.3) Letéti Számla egyenlegének a hatályos – még nem folyósított –
Refinanszírozási Kölcsönszerződések Társaság által a KMOP 1.3 intézkedésből
refinanszírozandó mindenkori összesített állománya legalább 120 (százhúsz) százalékára
elegendő fedezetet kell biztosítania.

(b)

Abban az esetben, amennyiben a megkötött Refinanszírozási Kölcsönszerződések mindenkor
aktuális állománya alapján az UMFOR (KMOP 1.3) Letét aktuális összege nem biztosít
legalább a 4.5 (a) pontban meghatározott mértékű fedezetet a Refinanszírozási
Kölcsönszerződések Társaság által refinanszírozandó összesített állománya tekintetében, úgy
a Társaság – 3 (három) munkanapon belül – olyan összeget utal át a KMOP 1.3
Hitelprogram-számláról az UMFOR (KMOP 1.3) Letéti Számlára, hogy a 4.5 (a) pontban
meghatározott mértékű fedezettség biztosított legyen (Fedezetfeltöltés).
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4.6

Értékpapír-fedezet

(a)

A Társaság rendszeresen elvégzi a Közvetítő minősítését, amelynek módszeréről és
eredményéről a Közvetítőt értesíti. A Társaság a minősítés eredményétől függően jogosult a
jövőben megkötendő Refinanszírozási Kölcsönszerződések tekintetében a Közvetítőtől
értékpapír-fedezetet kérni. A Refinanszírozási Kölcsönszerződések fedezetéül szolgáló
értékpapírt a Közvetítő – a Társasággal megkötött óvadéki szerződés alapján – a Társaság
javára szolgáló óvadékul a KELER Zrt-nél elhelyezi és zároltatja, majd a zárolási kivonat egy
eredeti példányát a Társaság részére megküldi.

(b)

A Közvetítő Társaság általi minősítésének változása esetén a Társaság jogosult a Közvetítőtől
további értékpapír fedezet óvadékul való elhelyezését igényelni, illetve köteles a
szükségtelenné váló értékpapír-fedezetet a Közvetítő részére feloldani.

(c)

A Társaság által jelen Szerződés alapján igényelt értékpapír-fedezet nyújtásának Közvetítő
általi megtagadása esetén a Társaság jogosult jelen Szerződést – az MFB Zrt. legalább 3
(három) munkanappal korábbi előzetes értesítése mellett – azonnali hatállyal felmondani
(Felmondási Esemény).

4.7

A fel nem használt refinanszírozási forrás visszakövetelése
Amennyiben a Közvetítő a Társaság megítélése szerint nem mutat kellő aktivitást a KMOP
1.3 Hitelprogram keretében refinanszírozott hitelek kihelyezésében, úgy a Társaság jogosult
az UMFOR (KMOP 1.3) Letét hatályos Refinanszírozási Kölcsönszerződések, illetve az MFB
Zrt. által már elbírált és jóváhagyott közvetítői lehívási igénybejelentések összegével
csökkentett egyenlegét, jelen Szerződés esetleges egyidejű felmondása – és az MFB Zrt.
legalább 3 (három) munkanappal korábbi előzetes értesítése – mellett visszakövetelni
(esetleges Felmondási Esemény).

4.8

A tőketörlesztés, illetve a kamatok és díjak elszámolása

(a)

A Társaság által a Közvetítőnek jelen Szerződés, illetve a Refinanszírozási Kölcsönszerződés
szerint folyósított refinanszírozási kölcsönök futamideje és esedékessége megegyezik a
Hitelszerződések futamidejével és esedékességével.

(b)

A Közvetítő által jelen Szerződés alapján teljesítendő tőketörlesztésekre a Refinanszírozási
Kölcsönszerződésben foglaltak az irányadók.

(c)

Szerződő Felek rögzítik, hogy az MFB Zrt. az UMFOR (KMOP 1.3) Letétben jóváírt és zárolt
összegek után nem fizet kamatot a Közvetítő részére, illetve annak megnyitásával és
vezetésével összefüggésben a Közvetítővel szemben semmilyen díjat nem számít fel.

4.9

A refinanszírozás lezárása

(a)

Jelen Szerződés alapján a Közvetítő utoljára 2013. január 15-én nyújthat be refinanszírozási
igényt (lehívást) az MFB Zrt. felé.

(b)

A Közvetítő részére átutalt valamennyi, a Társaságtól származó refinanszírozási forrás utolsó
esedékes refinanszírozási kamattal növelt összegét legkésőbb 2013. február 16-ig köteles a
Közvetítő a Társaság részére teljesíteni, jelen Szerződésben foglaltak szerint.
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5.

DÍJAZÁS

5.1

A refinanszírozási és késedelmi kamat, rendelkezésre tartási jutalék és kezelési költség

(a)

A KMOP 1.3 Hitelprogram keretében a Társaság a Közvetítő által a Kedvezményezetteknek
folyósított egyes kölcsönösszegek jelen Szerződésben meghatározott részét – azaz 50 (ötven)
százalékát – 0,5 (azaz fél) százalékos éves kamatláb mellett refinanszírozza (Refinanszírozási
Kamat), amely ellenérték a KMOP 1.3 Hitelprogram tapasztalataira tekintettel legkorábban
2010. január 1-én, majd ezt követően háromhavonta legfeljebb egyszer, jelen Szerződés
írásbeli módosításával változtatható meg.

(b)

Amennyiben a Közvetítő a Társaságot megillető tőketörlesztéssel vagy a refinanszírozási
kamat teljesítésével késedelembe esik, a Társaság az esedékesség napjától a kifizetés napjáig
számított Késedelmi Kamatra jogosult.

(c)

Jelen szerződés alapján fizetendő (Refinanszírozási-, Késedelmi) Kamat számítása 360 napos
év és az eltelt napok figyelembevételével történik, a következő képlet szerint:
Tőkeösszeg * kamatláb * naptári napok száma
36.000

(d)

A KMOP 1.3 Hitelprogram keretében a Refinanszírozási Kölcsönszerződés alapján a
Társaság által rendelkezésre tartott, nem folyósított hitelösszegek jelen Szerződésben
meghatározott részét – azaz 50 (ötven) százalékát – évi 0,25 (huszonöt század) százalékos
jutalék mellett tartja rendelkezésre (Rendelkezésre Tartási Jutalék), amely ellenérték a
Hitelprogram tapasztalataira tekintettel legkorábban 2010. január 1-én, majd ezt követően
naptári évente legfeljebb egyszer, jelen Szerződés írásbeli módosításával változtatható meg.

(e)

A KMOP 1.3 Hitelprogram keretében a Társaság a Közvetítő által a Kedvezményezettnek
folyósított egyes kölcsönösszegek általa refinanszírozott (50 százalékos) része után egyszeri,
az általa refinanszírozott kölcsönrész 0,5 (azaz fél) százalékának megfelelő kezelési költséget
(Kezelési Költség) számít fel

(f)

A Társaságot a Közvetítőtől megillető Refinanszírozási, Késedelmi Kamat, illetve Kezelési
Költség összegét az MFB Zrt. állapítja meg, közli, fogadja és – a Közvetítő rendelkezése
alapján, a vonatkozó szerződéses rendelkezések szerint – utalja át a Társaság részére.

6.

A TÁMOGATÁSOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGELLENESSÉG KEZELÉSE

6.1

A jogellenesen felvett vagy felhasznált Támogatás Közvetítő általi visszakövetelése

(a)

Amennyiben a Kedvezményezett jogszabálysértő módon, vagy jelen Szerződés, illetve a
Hitelszerződés rendelkezéseibe ütközően részesült a KMOP 1.3 Hitelprogram keretében a
Társaságtól Támogatásban, illetve a Társaságtól származó Támogatást jogszabálysértő
módon, vagy jelen Szerződés, illetve Hitelszerződés rendelkezéseibe ütköző célra használta
fel, és erről a Közvetítő tudomást szerez, köteles (i) a Társaságot erről a körülményről
értesíteni, (ii) a Hitelszerződést azonnali hatállyal felmondani, (iii) minden ésszerűen
elvárható lépést megtenni annak érekében, hogy a Kedvezményezett a jogellenesen
megszerzett és/vagy felhasznált Támogatás Visszafizettetési Kamattal növelt összegét a
Refinanszírozási Kölcsönszerződésben meghatározott bankszámlára a felmondás
kézhezvételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül visszafizesse. E bekezdés tekintetében
a Visszafizettetési Kamat a kölcsönösszeg Közvetítő általi folyósításának időpontjától
számítandó.
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(b)

A 6.1 (a) szerinti kötelezettségének elmulasztásáért a Közvetítő a polgári jog általános
szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

6.2

Az indokolatlanul, illetve jogellenesen lehívott forrás Közvetítő általi megtérítése

(a)

Amennyiben a Kedvezményezett jogszabálysértő módon, vagy jelen Szerződés, illetve a
Hitelszerződés rendelkezéseibe ütközően részesült a KMOP 1.3 Hitelprogram keretében a
Társaságtól Támogatásban, illetve a Társaságtól származó Támogatást jogszabálysértő
módon, vagy jelen Szerződés, illetve Hitelszerződés rendelkezéseibe ütköző célra használta
fel, és e jog-, illetve szerződésellenesség legalább részben a Közvetítő eljárására vagy
mulasztására vezethető vissza (azaz számára felróható), a Közvetítő a Társaság erre
vonatkozó felhívását követő 5 munkanapon belül köteles a jog-, illetve szerződésellenes
állapot megszüntetéséről gondoskodni, továbbá, a jogellenesen igénybe vett Támogatás
Visszafizettetési Kamattal növelt összegét a Társaság részére megtéríteni. A Közvetítőt
terhelő felróhatóság megállapítása, mértékének megítélése a Közvetítő belső szabályozó
dokumentumai – fedezetértékelési-, ügyfélminősítési-, ügyletminősítési-, kockázatvállalási
szabályzat – alapján történik.

(b)

Amennyiben a Közvetítő a Terméktájékoztató előírásai alapján indokolatlanul hív le a
Hitelprogram keretében a Társaságtól származó refinanszírozási forrást, köteles az így
lehívott, Társaságtól származó forrás Késedelmi Kamattal növelt összegét a Refinanszírozási
Kölcsönszerződésben meghatározott bankszámlára megtéríteni.

7.

A KÖZVETÍTŐ TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉGEI

7.1

Nyilvántartások vezetése
A Közvetítő olyan belső nyilvántartási rendszert köteles alkalmazni, amelyben a KMOP 1.3
Hitelprogram keretében végrehajtott ügyletei egyéb tevékenységeitől elkülönítetten kerülnek
nyilvántartásra, és a Közvetítő által a KMOP 1.3 Hitelprogram keretében kialakított hitelportfolió aktuális adatai legalább naponta frissítésre kerülnek.

7.2

Ellenőrzések tűrése

(a)

A Közvetítő tűrni köteles az Irányító Hatóság, a Társaság és az ellenőrzésre jogszabály
alapján feljogosított bármely más szerv (illetve az ezek által megbízott harmadik személyek)
ellenőrzését a Közvetítő jelen Szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységével
kapcsolatban. Az ellenőrzést végző

(b)

(i)

jelen Szerződés kapcsán keletkezett bármely dokumentumba korlátozás nélkül
betekinthet és arról másolatot kérhet,

(ii)

a Közvetítő bármely, jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatot végző
közreműködőjétől, munkavállalójától és a megbízása alapján eljáró egyéb
szakértőjétől felvilágosítást kérhet,

(iii)

jelen Szerződés teljesítéséhez kötődő
munkavállalójának jelenlétében beléphet.

bármely

helyiségbe

a

Közvetítő

A Közvetítő az ellenőrző hatóság vagy szerv munkáját – az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 122. § (1) bekezdésének megfelelően – köteles elősegíteni. E
kötelezettsége megszegésével okozott kárt a Közvetítő köteles megtéríteni.
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(c)

A Közvetítő köteles a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett minden
dokumentumot a keletkezésüktől számított tíz (10) évig, de legalább 2026. december 31-ig
megőrizni, továbbá az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben, a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvényben, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári
anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényben meghatározott iratmegőrzési
kötelezettségeket betartani.

7.3

Kommunikációs kötelezettségek

(a)

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy együttműködnek egymással a KMOP 1.3
Hitelprogram minél szélesebb körű megismertetése és népszerűsítése tekintetében.

(b)

A Közvetítő feladata, hogy
(i)

termékkommunikációja során a KMOP 1.3 Hitelprogramot „Új Magyarország
Forgóeszköz Hitel” néven használja;

(ii)

a Terméktájékoztatót és egyéb ismertető anyagokat a Kedvezményezettek fogadására
szolgáló helységeiben jól láthatóan helyezze el, feltéve, hogy a mindenkor hatályos
létesítő okirata vagy egyéb belső rendelkezése ezt nem tiltják;

(iii)

a honlapján, a termékismertetőiben tegye egyértelművé az MFB Zrt. és a Társaság
szerepét a KMOP 1.3 Hitelprogramban;

(iv)

a KMOP 1.3 Hitelprogram célcsoportja szempontjából releváns rendezvényein
megjelenési lehetőséget biztosítson az MFB Zrt., illetve a Társaság számára;

(v)

az „Új Magyarország Forgóeszköz Hitel” valamennyi elektronikus és nyomtatott
termékismertető anyagán, valamint termékkommunikációs felületén az Új
Magyarország Fejlesztési Terv és az Európai Unió logópárját (amely a
www.mvzrt.hu honlapról letölthető) jól látható helyen tüntesse fel, illetve használja.

(c)

A kommunikációs együttműködés további formáinak kialakítása a jelen Szerződés
módosítását nem igényli.

(d)

A Felek a fenti együttműködésből eredő esetleges költségeiket – a Felek eltérő
megállapodásának hiányában – maguk viselik.

7.4

Egyéb általános kötelezettségvállalások
Jelen Szerződés alapján, illetve azzal összhangban a Közvetítő köteles

(a)

a KMOP 1.3 Hitelprogram célkitűzéseit tudomásul venni, annak Közvetítőt érintő elemeit
saját munkafolyamataiba beépíteni, illetve a KMOP 1.3 Hitelprogram céljainak elérése
érdekében elvárható mértékű üzleti aktivitást kifejteni;

(b)

a KMOP 1.3 Hitelprogramban való részvételhez és az ahhoz kapcsolódó tevékenység
megkezdéséhez/folytatásához (mindenek előtt a hitelkihelyezésekhez) szükséges tárgyitechnikai-személyi feltételeket jelen Szerződés aláírásától számított 45 (negyvenöt) naptári
napon belül, illetve a program végrehajtása alatt folyamatosan biztosítani és a szükséges
informatikai fejlesztéseket elvégezni, az adatszolgáltatásra felkészülni;
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(c)

a KMOP 1.3 Hitelprogramban történő részvétele során a vonatkozó jogszabályok és jelen
Szerződés rendelkezései szerint eljárni, a Terméktájékoztatót, illetve az egyéb vonatkozó
kötelező erejű előírásokat megismerni és azok rendelkezéseit alkalmazni;

(d)

a Kedvezményezett által az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során igénybe vett
de minimis támogatások összegéről, illetve a Projekt megvalósítási helyéről a
Kedvezményezettet nyilatkoztatni;

(e)

a Kedvezményezett számára egyértelművé tenni a KMOP 1.3 Hitelprogram keretében részére
nyújtott Támogatás összegét/mértékét, illetve annak forrását;

(f)

a Hitelszerződésben a Társaság Kedvezményezettekkel szembeni ellenőrzési jogát kikötni;

(g)

a KMOP 1.3 Hitelkeretből származó forrásokat hatékonyan, a KMOP 1.3 Hitelprogram
céljaival, illetve a Közvetítő hitelezésére irányadó jogszabályokkal, szabályzatokkal és egyéb
prudenciális elvárásokkal összhangban felhasználni;

(h)

minden elvárható lépést megtenni annak érdekében, hogy a Közvetítő által részben a KMOP
1.3 Hitelprogramból refinanszírozott hitel-portfolió a lehető legkisebb veszteséget szenvedje
el;

(i)

tudomásul venni, hogy a KMOP 1.3 Hitelkeretből Támogatáshoz nem juthat, hanem a
Társaságtól származó Támogatást teljes egészében a Kedvezményezetteknek kell
továbbadnia; valamint

(j)

a KMOP 1.3 Hitelkeret terhére igénybe vett, a Társaságtól származó forrásokkal jelen
Szerződésben foglaltak szerint maradéktalanul elszámolni.

8.

KÁRFELELŐSSÉG

(a)

Amennyiben a Társaság jelen Szerződésben előírtak szerint nem bocsátja a Közvetítő
rendelkezésére a jelen Szerződésben meghatározott refinanszírozási forrásokat, illetve egyéb
jelen Szerződésen alapuló fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az ezzel kapcsolatosan
esetlegesen felmerülő károkat a Társaság köteles a Közvetítő részére (a felmerült ésszerű és
jogos kiadásaival együtt) haladéktalanul és teljes mértékben megtéríteni.

(b)

A Közvetítő felel minden olyan vagyoni és nem vagyoni kárért, amely abból fakad, hogy neki
felróhatóan nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti a jelen Szerződésből eredő
kötelezettségeit.

(c)

A Társaság kifejezetten kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely amiatt következik
be, hogy az MFB Zrt. nem tesz eleget a KMOP 1.3 Hitelprogram tekintetében a Közvetítővel
szemben vállalt valamely kötelezettségének, illetve, hogy megsért valamely, a KMOP 1.3
Hitelprogram végrehajtására vonatkozó, rá nézve kötelező erejű jogszabályi, szerződéses
és/vagy egyéb dokumentumban szereplő előírást.

9.

A KÖZVETÍTŐ SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATAI
A Közvetítő megteszi a jelen 9. szakaszban foglalt szavatossági nyilatkozatokat jelen
Szerződés aláírása napján. A jelen szakaszban foglalt nyilatkozatokat – kivéve azokat,
amelyeket a Közvetítő kifejezetten egy meghatározott időpont tekintetében tesz – bármely
refinanszírozási forrás lehívásának napján az ezen időpontban fennálló tényekre és
körülményekre utalással megismételtnek kell tekinteni.
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9.1

Jogi státusz
A Közvetítő olyan a Hpt. 5.§ (1) bekezdés szerinti hitelintézet, amely a Hpt. 3.§ (1) bekezdés
b) pont szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenység (’hitel és pénzkölcsön nyújtása’)
végzésére érvényes engedéllyel rendelkezik.

9.2

Érvényes kötelezettségvállalások
A jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek a Közvetítőre nézve érvényes, hatályos és
kötelező erejűek, a kikötött rendelkezéseik szerint végrehajtható és kikényszeríthető
kötelezettségek. A végrehajthatóságot és kikényszeríthetőséget a felszámolási jogi vagy
hasonló jogszabályok hitelezői jogokat általában érintő kötelezően alkalmazandó
rendelkezései korlátozhatják.

9.3

Jogszabályoknak való megfelelés
A Közvetítő nem szegett meg egyetlen jogszabályt sem oly módon, hogy az Lényeges
Hátrányos Hatást eredményezne.

9.4

A Szerződés aláírása
A jelen Szerződés aláírása és az abban foglalt jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése
nincsen ellentétben
(i)

semmilyen olyan szerződéssel vagy okirattal, amelynek a Közvetítő szerződő fele,
vagy amely a Közvetítőre nézve kötelező erejű; és

(ii)

a Közvetítő létesítő okiratával; vagy

(iii)

a Közvetítőre vonatkozó jogszabályokkal

minden esetben oly módon, hogy az Lényeges Hátrányos Hatást eredményezne.
9.5

Megfelelő Felhatalmazás
A Közvetítő jogosult és megfelelő felhatalmazással rendelkezik – illetve minden szükséges
lépést megtett annak érdekében, hogy jogosulttá váljon – a jelen Szerződés megkötésére és az
azokban foglalt kötelezettségek teljesítésére.

9.6

Felszámolás
A Közvetítő nem kezdeményezett olyan eljárást, illetve legjobb tudomása szerint nem indult
ellene olyan eljárás, amelynek alapján vagy eredményeként megszüntetésére vagy
felszámolására sor kerülhet.

9.7

Szerződésszegés
A Közvetítő a jelen Szerződésben és semmilyen más, általa kötött szerződésben vállalt
kötelezettségeit nem szegte meg oly módon, hogy az Lényeges Hátrányos Hatást eredményez.
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9.8

Peres ügyek
Nincs folyamatban a Közvetítő ellen, illetve a Közvetítő legjobb tudomása szerint nem is
fenyeget olyan bírósági, választott bírósági vagy közigazgatási eljárás, amely kedvezőtlen
elbírálás esetén Lényeges Hátrányos Hatást eredményezhet.

9.9

Pénzmosás elleni védelem
A Közvetítő a pénzmosás megelőzése érdekében az erre vonatkozó, mindenkor hatályos
jogszabályoknak megfelelő szabályzatokkal rendelkezik, illetve hatékony belső
mechanizmusokat alkalmaz.

9.10

Felmondási Esemény
Felmondási Esemény nem áll fenn.

9.11

Írásos információ és előrejelzések
A Közvetítő által a Társaságnak a Pályázattal és jelen Szerződéssel kapcsolatban átadott
tényadat minden lényeges vonatkozásban helytálló, pontos és teljes annak átadása
időpontjában és semmilyen lényeges vonatkozásban nem félrevezető.

9.12

Érvényesség
A Közvetítő minden olyan jogcselekményt megtett, feltételt teljesített, amely szükséges
ahhoz, hogy (a) a jelen Szerződést érvényesen aláírhassa, az azokból eredő jogait és
kötelezettségeit gyakorolhassa, illetve teljesíthesse; továbbá ahhoz, hogy (b) a jelen
Szerződésben vállalt kötelezettségei érvényesek, hatályosak és végrehajthatóak legyenek (a
felszámolási jogi vagy hasonló jogszabályok hitelezői jogokat általában érintő
rendelkezéseinek függvényében).

10.

A TÁRSASÁG SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATAI
A Társaság megteszi a jelen 10. szakaszban foglalt szavatossági nyilatkozatokat.

10.1

Jogi státusz
A Társaság olyan a Hpt. 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti, a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete által engedélyezett pénzügyi vállalkozás, amelyet a 255/2006. (XII. 8.) Korm.
rendelet forráskezelő szervezetként kizárólagos joggal kijelölt a jelen Szerződésben vállalt
feladatok ellátására.

10.2

Érvényes kötelezettségvállalások
A jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek a Társaságra nézve érvényes, hatályos és
kötelező erejűek, a kikötött rendelkezéseik szerint végrehajtható és kikényszeríthető
kötelezettségek. A végrehajthatóságot és kikényszeríthetőséget a felszámolási jogi vagy
hasonló jogszabályok hitelezői jogokat általában érintő kötelezően alkalmazandó
rendelkezései korlátozhatják.
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10.3

Megfelelő Felhatalmazás
A Társaság jogosult és megfelelő felhatalmazással rendelkezik – illetve minden szükséges
lépést megtett annak érdekében, hogy jogosulttá váljon – a jelen Szerződés megkötésére és az
azokban foglalt kötelezettségek teljesítésére.

11.

FELMONDÁSI ESEMÉNYEK
A 11.1 – 11.7 bekezdések mindegyike olyan körülményeket ír le, amelyek a jelen Szerződés
szempontjából Felmondási Eseményt állapítanak meg. Jelen Szerződés egyéb rendelkezései is
megállapíthatnak Felmondási Eseményeket, amelyek azonos joghatással bírnak, mint az e
szakaszban meghatározott Felmondási Események.

11.1

Kötelezettségek megszegése
A Közvetítő a Társaság írásbeli felszólítása ellenére kötelezettségeit nem a jogszabályoknak,
jelen Szerződésnek vagy a KMOP 1.3 Hitelprogram végrehajtására vonatkozó, a Közvetítőre
nézve kötelező erejű dokumentumnak megfelelően végzi a felszólításban megállapított
megfelelő határidő elteltével sem.

11.2

Szerződés megszegése
A Közvetítő a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeit a Társaság írásbeli
felszólítása ellenére sem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti a felszólításban megállapított
megfelelő határidő elteltével sem.

11.3

Hamis Nyilatkozattétel
A Közvetítő a Pályázat során, illetve a jelen Szerződésben tett lényeges nyilatkozata annak
megtételekor, vagy akkor, amikor az megismételtnek tekintendő, nem helytálló vagy
félrevezető, és ezt nem orvosolja a Társaság által e tekintetben a Közvetítőnek küldött írásos
értesítésétől számított 15 napon belül.

11.4

Szerződésszegő forráslehívás
A Közvetítő a KMOP 1.3 Hitelkeretből származó forrást jelen Szerződést sértő módon veszi
igénybe vagy használja fel.

11.5

Fizetésképtelenség vagy Átütemezés

(a)

Ha a Közvetítő ellen felszámolási-, vagy cégtörlési eljárást illetve bármely olyan eljárást
kezdeményeznek az Európai Unió valamely tagállamában, amely hasonló hatással jár.
A Felmondási Esemény bekövetkezésének időpontja ilyen esetekben az az időpont, amely a
Társaságnak az adott eljárásról történő tudomásszerzésének időpontja, illetve az adott eljárás
megindulására vonatkozó határozat jogerőre emelkedésének időpontja közül a korábbi. Nem
tekinthető azonban egy adott Felmondási Esemény bekövetkezettnek, ha a Közvetítő a
Társaság számára 5 munkanapon belül ésszerűen kielégítő módon igazolja az adott
Felmondási Esemény alapjául szolgáló eljárás megszüntetését vagy, hogy az eljárást
alaptalanul vagy rosszhiszeműen kezdeményezték.

(b)

Ha a Közvetítő csőd- vagy végelszámolási eljárást kezdeményez önmaga ellen, illetve
bármely olyan eljárást kezdeményez az Európai Unió valamely tagállamában, amely hasonló
hatással jár. A Felmondási Esemény bekövetkezésének időpontja ilyen esetekben az eljárás
kezdeményezésének időpontja.
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11.6

Végrehajtás vagy Lefoglalás
A Közvetítő eszközeinek vagy vagyonának egészére vagy lényeges részére végrehajtási
eljárást indítanak, vagy azt lefoglalják, vagy bármilyen cselekmény történik, amely az
Európai Unió bármely tagállamának joga szerint hasonló hatással jár, kivéve, ha a Közvetítő
az Irányító Hatóság részére igazolja a végrehajtási eljárás megindításától számított 5
munkanapon belül a végrehajtási eljárás megszüntetését, illetve a lefoglalástól számított 15
napon belül a feloldás tényét.

11.7

Lényeges Hátrányos Változás
Olyan esemény következik be, vagy körülmény merül fel, amely a jelen Szerződés
aláírásának napján a Társaság által nem volt előre látható és Lényeges Hátrányos Hatást
eredményez.

11.8

Nem kielégítő kihelyezési aktivitás
A jelen szerződés aláírásától számított 60. naptól fogva a Közvetítő által a KMOP 1.3
Hitelprogram keretében kihelyezett hitelek havi átlagos darabszáma két egymást követő
hónap átlagában nem éri el a tízet.

12.

A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

(a)

A Felek bármikor jogosultak jelen Szerződést közös megegyezéssel megszüntetni, az MFB
Zrt-nek legalább 3 (három) munkanappal korábban megküldött előzetes értesítés mellett.

(b)

Bármely Fél jogosult jelen Szerződést 3 (három) hónapos felmondási idővel egyoldalúan
felmondani, az MFB Zrt. egyidejű értesítése mellett (rendes felmondás).

(c)

A Társaság jogosult a 11. (Felmondási Események) szakaszban meghatározott Felmondási
Esemény bekövetkezte és fennállása esetén jelen Szerződést azonnali hatállyal, az MFB Zrtnek legalább 3 (három) munkanappal korábban megküldött előzetes értesítés mellett
felmondani.

(d)

A Közvetítő jogosult jelen Szerződést
(i)

az MFB Zrt-nek legalább 3 (három) munkanappal korábban megküldött előzetes
értesítés mellett azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Társaság a 12. szakasz
szerinti szavatossági nyilatkozatait megszegi; továbbá

(ii)

az MFB Zrt. egyidejű értesítése mellett 1 hónapos felmondási idővel felmondani,
amennyiben a Társaság a jelen Szerződés szerinti bármely, a Közvetítővel szemben
fennálló fizetési kötelezettségével a fizetés esedékességétől számított 30 naptári
napon túli késedelembe esik.

(e)

Eltérő külön megállapodás hiányában jelen Szerződés felmondása nem mentesíti a Feleket a
felmondás hatályosulását megelőzően a KMOP 1.3 Hitelprogrammal összefüggésben
keletkezett kötelezettségeik és feladataik további teljesítése alól. Az MFB Zrt. írásbeli
hozzájárulása nélkül jelen Szerződés bármelyik Fél általi felmondása nem érintheti az MFB
Zrt. által a KMOP 1.3 Hitelprogram keretében már elbírált és jóváhagyott közvetítői
refinanszírozási hitelkérelmek Társaság általi refinanszírozását.

(f)

Jelen Szerződés a KMOP 1.3 Hitelprogram lezárásakor, illetve a Közvetítő és az MFB Zrt.
közötti Keretmegállapodás felbontásával, felmondásával, megszűnésével vagy hatályon kívül
2009. 11. 04.
17

helyezésével automatikusan hatályát veszti, kivéve a 6., 7.2, 8., 12 (e)-(h) és a 13. szakasz
rendelkezéseit.
(g)

A Szerződés megszűnését követően a Közvetítő a KMOP 1.3 Hitelprogram keretében, illetve
annak látszatát keltve további Hitelszerződést nem köthet.

(h)

A Szerződés, vagy valamely rendelkezésének megszűnése esetén a Felek jelen Szerződés
rendelkezéseinek szem előtt tartásával a teljesített szolgáltatások arányában elszámolnak
egymással.

13.

TITOKTARTÁS

(a)

A Szerződés teljes tartalma, továbbá a Szerződés teljesítésével kapcsolatban rendelkezésre
bocsátott akár szóbeli, akár írásbeli adatok és információk (így különösen üzleti titkok,
banktitkok, üzleti ismeretek, illetve pénzügyi gazdasági adatok) bizalmas jellegűek, és a Felek
banktitkát és/vagy üzleti titkát képezik. A titoktartási kötelezettség alól annak kötelezettje
kizárólag a másik szerződő Fél előzetes írásbeli hozzájárulása alapján mentesülhet, amely
hozzájárulásban a másik szerződő Fél pontosan megjelöli a kiszolgáltatható titokkört is.

(b)

A másik Féltől származó adatok és információk tekintetében a Felek kölcsönösen vállalják,
hogy

(c)

(i)

minden ésszerű lépést megtesznek azok biztonságos őrzése és tárolása érdekében;

(ii)

nem használják fel azokat más célra, mint amelyre azokat szánták; és

(iii)

csak addig tartják azokat birtokukban, amíg szerződéses kötelezettségeik
teljesítéséhez szükségesek, ezt követően kérésre haladéktalanul visszaszolgáltatják a
másik Félnek, ideértve minden általuk készített másolatot, vagy a másik Fél előzetes
írásbeli hozzájárulásával megsemmisítik azokat.

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az információkra, amelyek
(i)

a Féltől függetlenül, harmadik személytől jogszerűen jutottak a másik Fél tudomására
titoktartási kötelezettség nélkül; vagy

(ii)

az adott Fél írásbeli engedélye alapján már korábban nyilvánosságra kerültek; vagy

(iii)

jogszabályi vagy hatósági adatszolgáltatási kötelezettség körébe tartoznak.

(d)

A Felek a jelen Szerződésben meghatározott titoktartásra vonatkozó rendelkezések
megtartására kötelezik alkalmazottaikat, megbízottaikat, és más közreműködőiket.

(e)

A Felek tudomásul veszik, hogy:
(i)

az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 1-2. §, 21. § és 21/A.
§-ai alapján az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló
312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal,
valamint az Államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény 121/A. § (8) bekezdése
alapján a belső ellenőrzést végző személy a jelen Szerződésben szereplő
pénzeszközök tekintetében ellenőrzést végezhet és adatokat ismerhet meg; és

(ii)

a Ptk. 81. § (3) bekezdése alapján a jelen Szerződésben szereplő egyes pénzeszközök
és egyéb adatok nem minősülnek üzleti titoknak; és
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(iii)

a támogatások felhasználását vizsgáló vagy ellenőrző hatóságok és szervek
(különösen ideértve a monitoring bizottságot, az Európai Unió Bizottságát és a
Támogatásokat Vizsgáló Irodát), továbbá a Felek tulajdonosi vagy államigazgatási
irányítását illetve felügyeletét ellátó személyek és szervek a jelen Szerződéshez és
azzal összefüggő minden adathoz hozzáférhetnek.

Ezekre az esetekre a jelen Szerződés titoktartásra vonatkozó rendelkezései nem vonatkoznak.
14.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

(a)

A Közvetítő KMOP 1.3 Hitelprogram keretében nyújtandó Támogatásokra vonatkozó
döntéseinek előkészítésében vagy meghozatalában nem vehet részt az a személy vagy
szervezet, aki (amely) a KMOP 1.3 Hitelprogram keretében a Közvetítőtől hitelben részesült,
részesül vagy kíván részesülni (az „Érdekelt Személy”), illetőleg az olyan személy, aki
(i)

az Érdekelt Személlyel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll;

(ii)

az Érdekelt Személy vezető tisztségviselője vagy felügyelő bizottságának tagja;

(iii)

az Érdekelt Személy tagja, vagy abban közvetlen vagy közvetett tulajdoni
részesedéssel rendelkezik;

(iv)

az Érdekelt Személy hitelkérelmével összefüggésben benyújtott dokumentumok
előkészítésében vagy kidolgozásában bármilyen formában részt vett;

(v)

az (i)-(iv) bekezdés szerinti személynek a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli
hozzátartozója; és

(vi)

elfogultságát a Közvetítő erre kijelölt vezető tisztségviselője egyébként megállapítja.

(b)

A Projektek folyamatba épített (dokumentum alapú, illetve helyszíni) ellenőrzését, illetve
kifizetése engedélyezését nem végezheti olyan személy, akivel szemben a fenti (a)(i)-(vi)
bekezdések szerinti kizáró ok fennáll.

15.

VÁLTOZÁS A FELEK SZEMÉLYÉBEN

15.1

Jogutódok és engedményesek
Jelen Szerződés a Felek valamennyi jogutódjára, illetve engedményesére nézve kötelező,
amennyiben a jogutód illetve az engedményes is megfelel a Felekre vonatkozó jogszabályi és
szerződéses feltételeknek.

15.2

A Közvetítő jogutódlással történő megszűnése
A Közvetítő jogutódlással történő megszűnése esetén a Társaság jogosult a Szerződés
módosítását kezdeményezni. Amennyiben a jogutód szervezet nem alkalmas a Szerződés
teljesítésére, illetve nem felel meg a Társaság által meghatározott, illetve a Pályázat során
figyelembe vett minősítési követelményeknek, a Társaság felmondhatja a Szerződést.

15.3

A Társaság forráskezelői státuszának megszűnése
Amennyiben az Előzmények (C) (iii), (iv) szakaszban foglaltakban bekövetkező változásra
tekintettel a Társaság forráskezelő státusza és jogosultságai jelen Szerződés fennállása alatt
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megszűnnének, az Irányító Hatóság az új forráskezelővel létesítendő finanszírozási szerződés
létrehozása során minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a
forráskezeléssel kapcsolatos változások ne érintsék hátrányosan a Közvetítő jelen
Szerződésen alapuló vállalásainak és a Kedvezményezettekkel szembeni kötelezettségeinek
teljesíthetőségét. A Közvetítő köteles jelen Szerződésnek az új forráskezelő belépésére
tekintettel történő módosítása érdekében minden szükséges lépést megtenni, döntést
meghozni és dokumentumot aláírni, feltéve, hogy a Közvetítő helyzete e módosításokat
követően sem válna a Szerződésben jelenleg foglaltaknál hátrányosabbá.
16.

PÉLDÁNYOK
Ha a Szerződést több példányban állítják ki, azok akkor is érvényesek, ha a Felek csak a többi
Félnek szánt példányokat írják alá. Ennek jogi hatálya ugyanaz, mintha az egyes példányokon
szereplő aláírások a jelen Szerződés egyetlen példányán szerepelnének.

17.

MÓDOSÍTÁS

(a)

A Szerződés (ide értve annak mellékleteit is) módosítását bármely Fél írásban
kezdeményezheti. A módosítás kezdeményezéséhez csatolni kell minden olyan lényeges
dokumentumot, amely segíti a másik Felet a javasolt módosítás elbírálásában.

(b)

A 15.3 szakaszban meghatározott esetben a Szerződés módosítása kötelező, amely során a
Felek egymással jóhiszeműen együttműködni kötelesek.

(c)

A Szerződés és mellékletének bárminemű módosítása csak írásban érvényes.

(d)

Abban az esetben, amennyiben a Társaság a KMOP 1.3 Hitelprogramra (is) vonatkozóan a
jövőben a Közvetítő tekintetében esetlegesen bármilyen refinanszírozási limitet, vagy egyéb
hasonló korlátozást vezet be, az automatikusan jelen Szerződés részévé válik, annak formális
módosítása nélkül, azzal, hogy ilyen esetben a Közvetítő gyakorolhatja a 12. (d) (i) szakasz
szerinti rendkívüli felmondási jogot.

18.

A KMOP 1.3 HITELPROGRAM-SZÁMLA
Számla megnevezése

JEREMIE Mikrohitel (Forgóeszközhitel) KMOP
Programszámla

Számlatulajdonos

NFÜ JEREMIE KMOP Programszámla

Számlavezető Bank neve

Magyar Államkincstár

Számlavezető Bank címe

1139 Budapest, Váci út 71.

Pénzforgalmi jelzőszám

10032000-00290751-00000055

19.

ÉRTESÍTÉSEK

19.1

Írásbeliség

(a)

A jelen Szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban adott értesítéseket és egyéb tájékoztatást
írásba kell foglalni, és - a jelen Szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a címzettnek kell
megküldeni személyesen, levél, telefax, e-mail vagy egyéb elektronikus kommunikáció útján.
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(b)

Kivéve, ha a Felek másban állapodnak meg, a jelen Szerződés szerinti jóváhagyásokat és
egyéb megállapodásokat írásban kell megadni.

19.2

Értesítési adatok

(a)

A jelen szakasz eltérő rendelkezése hiányában valamely Félnek a jelen Szerződés alapján
vagy azzal kapcsolatban küldendő értesítések céljára szolgáló értesítési címe és egyéb adatai
az a cím és adatok, amelyet az adott Fél e célból a másik Féllel közöl.

(b)

A Közvetítő értesítési adatai a következők:
[•]
irányítószám, város
utca
Telefon: +36
Telefax: +36 [•]
E-mail: [•]
[•] figyelmébe.

(c)

A Társaság értesítési adatai a következők:
Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1065 Budapest
Nagymező utca 46-48.
Telefon: +36 1 354 3000
Telefax: +36 1 354 3001
E-mail: umfor@mvzrt.hu

(d)

A Felek a másik Félnek küldendő legalább a változás napját öt munkanappal megelőző
értesítéssel változtathatják meg értesítési adataikat.

(e)

A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változásról a Felek haladéktalanul tájékoztatják
egymást. Egy Fél kapcsolattartója részéről megküldött bármely értesítést és tájékoztatást
mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott Fél a jelen
Szerződésben meghatározottak szerint be nem jelenti a másik Félnek a kapcsolattartó
személyében bekövetkezett változást.

19.3

Hatályosulás

(a)

A jelen Szerződéssel kapcsolatos értesítések a következő határidővel és formában
hatályosulnak:
(i)

futár útján történő kézbesítés esetén, amikor a küldeményt a címzettnek átadják;

(ii)

levélben történő továbbítás esetén öt nappal azt követően, hogy a levelet ajánlott
küldeményként feladták;

(iii)

telefax útján történő továbbítás esetén, amikor az értesítés olvasható formában
megérkezik; és

(iv)

e-mail vagy egyéb elektronikus kommunikáció esetén, amikor az üzenet a címzetthez
olvasható formában megérkezik.
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(b)

A jelen Szerződésben meghatározott határidők a kézbesítés hatályosulását követő
munkanapon kezdődnek.

(c)

Az olyan értesítést, amelyet a fentiekkel összhangban küldtek el, de amely a címzés helye
szerint munkaszüneti napon vagy munkaidő után érkezik meg, a következő munkanapon kell
megérkezettnek tekinteni.

20.

NYELV

(a)

A jelen Szerződés alapján vagy az azzal kapcsolatban küldendő értesítések és más
nyilatkozatok nyelve a magyar.

(b)

Más nyelven készült okiratokhoz magyar fordítást kell csatolni (közokiratok vagy hivatalos
iratok esetén hitelesített magyar fordítást kell készíttetni). Ilyen esetekben a magyar fordítás
az irányadó.

21.

IRÁNYADÓ JOG ÉS SZABÁLYZATOK

(a)

A Szerződésre a magyar jog az irányadó.

(b)

A kötelező erejű jogszabályi rendelkezéseken túl a Társaság és a Közvetítő közötti
jogviszonyt jelen Szerződés, a Társaság mindenkor hatályos Üzletszabályzata, illetve a Ptk.
eltérést engedő rendelkezései – ebben a sorrendben – szabályozzák. Az Üzletszabályzat
rendelkezéseit a Közvetítő jelen Szerződés aláírásával magára nézve kötelező érvényűnek
ismeri el.

22.

RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG
Az, hogy a jelen Szerződés valamely rendelkezése jogellenes, érvénytelen, érvényesíthetetlen
vagy azzá válik, nem érinti a Szerződés egyéb rendelkezéseinek a jogszerűségét,
érvényességét és érvényesíthetőségét.

23.

JOGÉRVÉNYESÍTÉS
A Felek igyekeznek esetleges jogvitáikat peren kívüli tárgyalások útján rendezni.
Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a Szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogviták
rendezésére – a hatáskörtől függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi
Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A Felek a jelen Szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, a jelen Szerződés elején feltüntetett napon írták alá.

2009. 11. 04.
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Termékleírás
Hitelprogram keretösszege
100 milliárd forint (50 Mrd Ft Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zártkörűen Működő
Részvénytársaság.1 és 50 Mrd Ft MFB Zrt. által biztosított forrás).
Ebből: 14 Mrd Ft a Közép-magyarországi Régióban, 86 Mrd Ft a Közép-magyarországi
Régión kívül kerül felhasználásra.2
Hitel célja
A termelő, szolgáltató vagy kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások részére a
tevékenység
bővítéséhez3
szükséges
átmeneti
forráshiány
finanszírozása
forgóeszközhitellel.
Hitel típusa
Éven túli lejáratú forgóeszköz hitel.
Hitelfelvevők köre
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény szerint Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek

egyéni vállalkozás,

gazdasági társaság,

szövetkezet,

európai részvénytársaság, vagy

fióktelep
formájában működnek (továbbiakban vállalkozás).
Hitelezésből kizártak köre
Nem vehet részt a hitelprogramban az olyan vállalkozás, aki/amely

a hitelkérelem benyújtásának időpontjában a cégbíróságon nincs bejegyezve
(kivéve az egyéni vállalkozókat, valamint az SZJA tv. 3. § 17. pontjában felsorolt
személyeket);

a hitelkérelem benyújtásának időpontjában csőd-, felszámolási eljárás,
végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt áll;
1

Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1065 Budapest,
Nagymező utca 46-48., cégjegyzékszám: 01-10-045690)
Hitel a Közép-magyarországi és a Közép-magyarországon kívüli régióra rendelkezésre álló
keretösszegek erejéig nyújtható. A régió besorolás a vállalkozás székhelye és – az EGT
területén székhellyel rendelkező vállalkozás esetén - a fióktelepe alapján történik.
3
A tevékenységbővítés kritériumai részletesen a Hitelprogram Terméktájékoztatójában kerültek meghatározásra.
2
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Kék szám (Call Center): 06-40-555-555 Internet: www.mfb.hu E-mail: termekfejlesztes@mfb.hu

25












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 bankgaranciaszerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn;
a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem
rendelkezik;
vonatkozásában az Európai Bizottság valamely támogatás visszafizetésére
kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a jelen konstrukcióra
benyújtott hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás
alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális
alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségét 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 van6;
az Európai Közösséget létrehozó Szerződés I. számú mellékletében felsorolt
mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozik;
a Szerződés I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek
feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozik, és a támogatás összege az
elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott
ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy a támogatás az
elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbításától függ.

A hitel felhasználható
Forgóeszköz finanszírozásra.
A hitel nem használható fel








beruházás finanszírozására;
exporttal kapcsolatos tevékenység finanszírozására;
más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására;
forgóeszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tulajdoni
részesedést jelentő befektetések finanszírozására;
az import áruk helyett hazai áruk beszerzését előnyben részesítő beruházás
finanszírozására;
teherszállító járművek megvásárlására a közúti teherszállítás (TEÁOR 2003 60.24,
TEÁOR 2008 49.41) terén működő vállalkozások esetén;
az EK-szerződés I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek
elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoktól piaci ár alatt történő

4
A Tanács 1407/2002/EK rendelete (2002. július 23.) a szénipar részére nyújtott állami támogatásról.
Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2002.08.02-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.
6
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 8. számú mellékletében meghatározott nehéz helyzetben lévő vállalkozás.

forgóeszköz beszerzésre.
Hitel összege
1 millió Ft-tól legfeljebb 200 millió Ft-ig.
Saját erő
Saját erő nem szükséges.
Hitel pénzneme
HUF
Hiteldíjak
Kamat
Kezelési költség
Ebből refinanszírozási kezelési
költség
Módosítási díj
Rendelkezésre tartási jutalék
Előtörlesztési díj
Futamidő alakulása

1/2* 1 havi BUBOR + 1,25% + legfeljebb
4%/év
Egyszeri, a teljes hitelösszeg
legfeljebb1%-a.
Egyszeri a teljes hitelösszeg 0,5%-a.
A finanszírozó hitelintézet aktuális
kondíciós listája szerint
Legfeljebb 0,25%/év.
Nem kerül felszámításra.

A szerződés hatályba lépésének d
Rendelkezésre tartási idő
legfeljebb 3 hónap
Lejárat
1 év+1 nap, vagy 2 év
Kamatfizetés gyakorisága
Havonta.
Tőketörlesztés ütemezése
A tőketörlesztés lejáratkor egy összegben. Előtörlesztés megengedett.
Biztosítékok
A finanszírozó bankok belső szabályzatai szerinti, szokásos banki biztosítékok, valamint
lehetőség van a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt., a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
vagy
az
Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia
Alapítvány
gyorsított
eljárású
kezességvállalásának igénybevételére..
Állami támogatás
A hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami
támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású hitelnek minősül, ha a
referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosításáról
szóló európai bizottsági közlemény (2008/C 14/02)7 szerint az érintett vállalkozásra
megállapított referenciaráta magasabb, mint a vállalkozásnak nyújtott hitel kamata. A
támogatásról szóló igazolást a kedvezményezettnek a kedvezményes kamatozású hitel
vonatkozásában nyújtott támogatás tartalmáról és a támogatásra vonatkozó kategóriáról
az MFB Zrt. és az Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zártkörűen Működő
7

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2008.01.19-én C 14. 6-9 oldal.
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Részvénytársaság együtt adja ki.
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.
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 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.8

MFB Új Magyarország
Forgóeszköz Hitelprogram
Útmutató
2009. október. 15.

Kérelem benyújtása
A hitelkérelmet a programban résztvevő hitelintézetekhez lehet nyújtani.
A programban résztvevő hitelintézetek listáját az MFB Zrt. és a Magyar
Vállalkozásfinanszírozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság a honlapján, a
www.mfb.hu és www.mvzrt.hu címen teszi közzé.
Igénybevételi lehetőség
A program keretében hitelszerződés megkötésére a vállalkozóval a keretösszeg erejéig,
de legkésőbb 2010. december 31-ig kerülhet sor.

8

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2006.12.28-án. L 379. 5-10. oldal.
Kiadja az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen 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

27

Első rész: Általános rendelkezések
1.1 Az Útmutató kibocsátásának célja, háttere

q)

Jelen Útmutató az MFB Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram (továbbiakban
hitelprogram) keretében nyújtott hitelek kihelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának
részletes szabályait tartalmazza. A jelen Útmutatóban nem szabályozott kérdésekben a
kapcsolódó jogszabályokban, az MFB Zrt.-vel aláírt Keretmegállapodásban és a Magyar
Vállalkozásfinanszírozási Zrt.-vel (MV Zrt.) kötött Közvetítői szerződésben foglalt részletes
szabályok az irányadók.
Az MV Zrt. a hitelprogramot az „Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram” elnevezésű
programja keretében finanszírozza.

r)
s)
t)

1.2 Kapcsolódó jogszabályok
Az Útmutató az alábbi jogszabályokra épül:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

p)

az MFB Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram bevezetéséről szóló
1087/2008 (XII.22) Korm. Határozat
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény,
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény,
az európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV. törvény,
a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény,
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.),
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény
(Hpt.),
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény,
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv),
az államháztartástól szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,
az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény,
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,
a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról
szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet (megjelent: az Európai Unió Hivatalos
Lapjában 2006. december 15-én L 379. 5-10. oldal),
Iránymutatás a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális
támogatásokról (megjelent: az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2006. március 04én C 256. 3. oldal),
az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 93. cikkének alkalmazására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi
rendelet végrehajtásáról szóló 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet
(megjelent: az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2004.04.30-án L 140. 1-134.
oldal.),
az Európai Közösség iránymutatása a nehéz helyzetben lévő vállalkozások
megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról

u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)

cc)

dd)

ee)
ff)

(2004/C 244/02) (megjelent: az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2004.10.01-én C
244. 2-17. oldal),
a Tanács 1407/2002/EK rendelete (2002. július 23.) a szénipar részére nyújtott
állami támogatásról (megjelent: az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2002.08.02-án
L 205. 1-8. oldal),
a Tanács 104/2000/EK rendelete (1999. december 17.) a halászati és akvakultúratermékek piacának közös szervezéséről (megjelent: az Európai Unió Hivatalos
Lapjában 2000.01.21-én L 17. 22-52. oldal),
A Bizottság 2008/C 14/02 közleménye a referencia-kamatláb és a leszámítolási
kamatláb megállapítási módjának módosításáról (megjelent: az Európai Unió
Hivatalos Lapjában 2008.01.19-én C 14. 6-9. oldal),
az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 93. cikkének alkalmazására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi
rendelet végrehajtásáról szóló 794/2004/EK rendelet módosításáról szóló
271/2008/EK bizottsági rendelet (megjelent: az Európai Unió Hivatalos Lapjában
2008.03.25-én L 82. 1. oldal; a továbbiakban 271/2008/EK bizottsági rendelet),
A Tanács 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alap az
Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről,
A Bizottság 1828/2006/EK rendelete a 1083/2006/EK tanácsi rendelet
végrehajtásának részletes szabályairól,
Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának 2006. július 5-i
1080/2006/EK Rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a 1783/1999
EK rendelet hatályon kívül helyezéséről,
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről,
249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól,
24/2003. (III. 4.) Korm. rendelet a területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló
fejezeti kezelésű előirányzatok pályázati rendszerben történő felhasználása
összehangolásának rendjéről,
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről,
102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi
támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások
alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és
működéséről,
255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós
Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős
intézményeiről,
281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 2007-2013. programozási időszakban az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós
Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és
ellenőrzési rendszerek kialakításáról,
8/2007. (III. 19.) MeHVM rendeletet a Gazdasági Versenyképesség Operatív
Program 4. prioritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a KözépMagyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról,
2/2008. (V. 29.) NFGM-PM együttes rendelet a 2007-2013 programozási
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott pénzügyi
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eszközök keretében nyújtható KKV támogatások felhasználására, valamint a
forráskezelő szervezetre vonatkozó különös szabályokról.
A jogszabály esetleges változásait figyelembe kell venni, a hitelprogram előírásait mindig a
hatályos jogszabályokkal összhangban kell értelmezni.
1.3 Az Útmutató alkalmazási köre
Jelen Útmutató a hitelprogram vonatkozásában meghatározza az MFB Magyar Fejlesztési
Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MFB Zrt.), a Magyar Vállalkozásfinanszírozási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MV Zrt.), a refinanszírozásban részt vevő
hitelintézetek, továbbá a hiteligénylő vállalkozások számára a finanszírozás részletes
feltételeit.
A jelen Útmutató elválaszthatatlan részét képezi a hitelprogram Termékleírása.
1.4 Az Útmutatóban használt fogalmak magyarázata
Alapösszeg:
Az MV Zrt. által a Közvetítői szerződés megkötését követően a Forgóeszköz letéti számlára
utalandó első refinanszírozási forrás, amelynek összegét hitelintézetenként a Közvetítői
szerződés tartalmazza.
Egyéni vállalkozás:
Az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény szerinti vállalkozás, illetve a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 17. pontja értelmében azok a
személyek, akik egyéni vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkeznek, így
közjegyzők,
a
közjegyzőkről
szóló
törvényben
meghatározott
tevékenységük tekintetében (kivéve, amennyiben a közjegyző e
tevékenységét a közjegyzői iroda tagjaként folytatja);
az önálló bírósági végrehajtók, a bírósági végrehajtásról szóló törvényben
meghatározott tevékenységük tekintetében (kivéve, amennyiben a
végrehajtó e tevékenységét végrehajtói iroda tagjaként folytatja);
a szabadalmi ügyvivő az egyéni szabadalmi ügyvivőkről szóló törvényben
meghatározott tevékenysége tekintetében;
az ügyvédek az ügyvédekről szóló törvényben meghatározott
tevékenységük tekintetében (kivéve, amennyiben az ügyvéd e
tevékenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként
folytatja);
a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal
rendelkező magánszemélyek e tevékenységük tekintetében;
a
gyógyszerészi
magántevékenység,
falugondnoki
tevékenység,
tanyagondnoki tevékenység vagy szociális szolgáltató tevékenység
folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező magánszemélyek, e
tevékenység tekintetében;
az egyénileg tevékenykedő európai közösségi jogász, az ügyvédekről szóló
törvényben meghatározott tevékenység tekintetében (kivéve, amennyiben e
tevékenységet ügyvédi társulás tagjaként vagy alkalmazottként végzi).

Forgóeszköz:
Jelen hitelprogram vonatkozásában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti
forgóeszközök, kivéve a törvény 30. §-a szerint hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok,
tulajdoni részesedést jelentő befektetések.9
Forgóeszköz letét/letéti számlák:
az MFB Zrt., az MV Zrt. és a hitelintézet közötti háromoldalú bankszámlaszerződés alapján a
Közvetítői Szerződés(ek) és Keretmegállapodás aláírását követően a hitelintézet által az
MFB Zrt.-nél megnyitott zárolt letéti bankszámla/bankszámlák. A számlá(ko)n kerülnek a
hitelprogrammal kapcsolatos, a hitelintézet és az MV Zrt. közötti pénzügyi műveletek
(jóváírások és terhelések) lebonyolításra. Arra szolgál, hogy
(A) fogadja az MV Zrt. által a hitelintézet rendelkezésére bocsátott
(i) alapösszeget és
(ii) fedezetfeltöltéseket, továbbá
(B) terhelődjön
(i) a hitelintézet részére az MV Zrt. forrásából folyósított refinanszírozási kölcsön
összegével, és
(ii) a zárolás alatt álló, még le nem kötött pénzeszközöknek az MV Zrt. felhívása
szerint visszautalandó részével.
Ezen bankszámlák – az Operatív Programok szerinti bontásban - UMFOR (GOP 4) illetve
UMFOR (KMOP 1.3) Letéti számla néven kerülnek a Közvetítői szerződés(ek)ben
megjelölésre.
GOP:
Gazdaságfejlesztési Operatív Program.
Hitelintézeti számla:
Az MFB Zrt. által a Lehívási igénybejelentő alapján folyósított MFB-MV Zrt. forrás
átutalásának fogadására a hitelintézet által megjelölt számla.
Hitelkiváltás:
Hitelkiváltásnak minősül, ha a hitelprogramban felvett kölcsönt egyazon hitelfelvevő a
hitelintézettel, vagy bármely más finanszírozóval kötött hitel- vagy kölcsönszerződése
alapján, akár részben, akár egészen folyósított hitelének/kölcsönének visszafizetésére,
járulék megfizetésére fordítja. Hitelkiváltásnak minősül a hitelfelvevő által pénzügyi lízingelt
eszköz hitelből történő megvásárlása is.
Hitelprogram-számla:
a Magyar Államkincstár által az Irányító Hatóság, mint számlajogosult javára vezetett, a
hitelprogram finanszírozására szolgáló bankszámla,
•
amelyre a hitelintézet által az MV Zrt.-nek fizetendő minden összeget, mint a
tőketörlesztést, kamatot, késedelmi kamatot, visszafizetett jogtalanul igénybe vett
állami támogatást utalja az MFB Zrt., és
•
amelyre a hitelintézet a Forgóeszköz letét fel nem használt részét visszautalja.

9

Hatályos 2009. október 15-től.
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Kezdő vállalkozás:
Egy teljes, lezárt10 gazdasági évvel – 12 hónappal – nem rendelkező vállalkozás.
Kis- és középvállalkozás (KKV):
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
szerinti mikro-, kis- és középvállalkozások.
Ez alapján KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy
mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő
forintösszeg.
A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő
forintösszeg.
Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen
vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy
együttesen meghaladja a 25%-ot.
Azon vállalkozás esetében, amelynek a 2004. évi XXXIV. törvény 4. § (2) bekezdése szerinti
partner- vagy 4. § (3) bekezdése szerinti kapcsolódó vállalkozásai vannak, a fentebb
meghatározott adatokat az összevont (konszolidált) éves beszámoló alapján, ennek
hiányában a vállalkozás nyilvántartása alapján kell meghatározni.
Közvetítői szerződés/ek:
MV Zrt.-nek a finanszírozó hitelintézettel a KMOP és/vagy GOP vonatkozásában a
Hitelprogram végrehajtására kötött szerződése/i.

Nehéz helyzetben lévő vállalkozás11:
Nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely megfelel a nehéz
helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami
támogatásokról szóló európai közösségi iránymutatásban meghatározott feltételeknek, így
különösen:
 amelynek a saját tőkéje a hitelkérelem benyújtásának időpontjában kevesebb, mint
a jegyzett tőkéje fele, és ennek több, mint egynegyede az előző 12 hónap során
veszett el, vagy
 amely a hitelkérelem benyújtásának időpontjában csőd-, felszámolási eljárás,
végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt áll.
Referencia alapkamatláb:
A 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1 § 20. pontjában meghatározott alapkamatláb.
Refinanszírozás:
A hitelintézet részére, a hitelintézet által saját kockázatára nyújtott hitel 1/2-ed részét az MFB
Zrt., 1/212-ed részét az MV Zrt. biztosítja.
Refinanszírozási forrás:
Refinanszírozási kölcsönszerződésben meghatározott összeg.
Támogatástartalom:
A 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1 § 31. pontja szerint.
Tevékenységbővítés:13
Tevékenységbővítésnek minősül, ha a forgóeszközhitelt felvevő vállalkozás a
forgóeszközhitel futamideje alatt az alábbi tevékenységek közül legalább egyet végrehajt:





KMOP:
Közép Magyarországi Operatív Program.



MV Zrt. által nyújtott forrás:
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogatást nyújtó Irányító Hatóság képviseletében
eljáró Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:
1065 Budapest, Nagymező utca 46-48., cégjegyzékszáma: 01-10-045690) mint forráskezelő
szervezet által, a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritása és a KözépMagyarországi Operatív Program 1. prioritása keretében elnyerhető, visszatérítendő
pénzügyi eszközökre rendelkezésre álló forrás.







készletek bővítése;
új munkaerő alkalmazása;
nyújtott szolgáltatások bővítése;
technológiakorszerűsítés (új, illetve 3 évnél nem régebbi eszköz
beszerzése)
a meglévő üzleti infrastruktúra bővítése (pl. új üzlethelység, iroda, raktár
bérlése, új eszközök vársárlása lízing-, illetve bérleti konstrukcióban, stb);
új partner (szállító és vevő);
új termék kialakítása;
új földrajzi területen végrehajtott piacbővítés;
új tevékenység beindítása;
beruházás végrehajtása.

11

10

Hatályos: 2009. október 15-től

A közösség iránymutatása a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és
szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról. Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában
2004.10.1-én. C 244. 2. oldal.
12
Hatályos: 2009. október 15-től
13
Hatályos 2009. október 15-től.
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Vállalkozás:
Az a mikro-, kis- és középvállalkozás, amely egyéni vállalkozás, gazdasági társaság (betéti
társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közkereseti társaság, egyesülés),
szövetkezet, európai részvénytársaság vagy fióktelep14 formában működik.
Visszafizettetési kamatláb:
A 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1 § 38. pontja szerint.
Második rész: A Hitelprogram általános feltételrendszere
2.1 A Hitelprogram célja
A Hitelprogram célja, hogy a kormányhatározat, valamint az MFB törvény 2 § k) pontjának
felhatalmazása alapján a piaci elégtelenségek mérséklése érdekében a termelő, szolgáltató
vagy kereskedelmi15 tevékenységet folytató vállalkozások tevékenység bővítéséhez
szükséges forgóeszköz finanszírozásához az MV Zrt. és az MFB Zrt. által biztosított forrás
együttes felhasználásával kedvezményes kamatozású forgóeszközhitelt biztosítson.
A Hitelprogram további célja, hogy a nemzetközi kedvezőtlen pénzügyi folyamatokkal
összefüggésben kialakult általános forráshiány eredményeként a magyar bankrendszeren
belül a KKV szektornak nyújtott hitelek állománya, illetve a szektorban az egyes hitelfelvevők
által felvehető hitelek nagysága ne csökkenjen a korábban jellemző szint alá.
2.2. A Hitelprogramban résztvevő hitelintézetek köre
A hitelprogramban az a hitelintézet vehet részt, amely
•
a
Hitelprogramra
vonatkozóan
az
MFB
Zrt.-vel
refinanszírozási
Keretmegállapodást kötött,
•
az MV Zrt.-vel megkötötte a Közvetítői szerződés/eket, továbbá
•
az MFB Zrt.-nél Forgóeszköz letéti számlá/kat nyitott az MV Zrt. által a biztosított
KMOPés/vagy GOP refinanszírozási forrás kezelésére.
2.3 Általános feltételek
Hitelprogram
A hitelprogram keretében az MFB Zrt. által biztosított forrás 50 milliárd Ft,
keretösszege
az MV Zrt. által biztosított forrás 50 milliárd Ft. Ebből: 14 Mrd Ft a Középmagyarországi Régióban, 86 Mrd Ft a Közép-magyarországi Régión kívül
kerül felhasználásra.
Hitelkeret
Az MFB Zrt. által biztosított keret a Közép Magyarországi Régióra 7 Mrd forint,
felhasználása
a Közép-magyarországi Régión kívül 43 Mrd forint. Az MFB Zrt. által biztosított
keretet a befogadott hitelkérelmek az MFB Zrt.-hez történő beérkezési
sorrendben terhelik. Ha a keretösszeg kihasználtsága eléri a 90%, majd a
100%-os mértéket a Közép-magyarországi Régióra, vagy a Középmagyarországi Régión kívülre biztosított forrás vonatkozásában, ennek tényét
az MFB Zrt. a honlapján teszi közzé.

14
15
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Hitel típusa
Finanszírozás
módja
Hitel összege

Hitel
devizaneme
Kérelem
benyújtása
Igénybevételi
lehetőség

Az MFB Zrt. csak az egyes hitelintézetekre megállapított limitösszeg
erejéig vállalja a refinanszírozási kölcsönszerződés megkötését.
Az MV Zrt. által biztosított keretet az MFB Zrt. által befogadott hitelkérelmek a
beérkezési sorrendben terhelik. Ha a keretösszeg kihasználtsága eléri a 90%,
majd a 100%-os mértéket valamely operatív programból biztosított forrás
vonatkozásában, ennek tényét az MV Zrt. a honlapján teszi közzé.
Az MV Zrt. csak az egyes hitelintézetekre megállapított limitösszeg erejéig
vállalja a refinanszírozási kölcsönszerződés megkötését.
Éven túli lejáratú forgóeszköz hitel.
A finanszírozás refinanszírozási konstrukció keretében történik.
A hitel legkisebb igényelhető összege 1 millió Ft, legnagyobb igényelhető
összege 200 millió forint. A Hitelprogramban előírt maximális hitel összeg
nem léphető túl, sem a vállalkozásnak egyedileg nyújtott hitellel, sem egy
vagy több hitelintézet útján nyújtott több hitellel összesen.
HUF
A hitel devizaneme forintról az aktuális átváltási árfolyam szerint
automatikusan euróra konvertálódik, ha Magyarország pénzneme
hivatalosan euróra változik.
A hitelkérelmeket a programban részt vevő hitelintézetekhez lehet
benyújtani.
A programban részt vevő hitelintézetek listáját és elérhetőségeit az MFB
Zrt. és MV Zrt. a honlapján teszi közzé.
A program keretében hitelszerződés megkötésére a vállalkozóval a
keretösszeg erejéig, de legkésőbb 2010. december 31-ig kerülhet sor16.

A hitelprogram hitelügyleteinek azonosítására az UMFOR általános azonosító jel szolgál.
2.4 A hitelfelvevők köre
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
szerint Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon
fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek






egyéni vállalkozás,
gazdasági társaság,
szövetkezet,
európai részvénytársaság, vagy
fióktelep

formájában működnek.

16
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2.5 A hitelezésből kizártak köre



Nem vehet részt a hitelprogramban az olyan vállalkozás, amely














a hitelkérelem benyújtásának időpontjában a cégbíróságon nincs bejegyezve (kivéve az
egyéni vállalkozókat, valamint az SZJA tv. 3. § 17. pontjában felsorolt személyeket),
a hitelkérelem benyújtásának időpontjában csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás
vagy végrehajtási eljárás alatt áll,
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 bankgaranciaszerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn,
a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik,
vonatkozásában az Európai Bizottság valamely támogatás visszafizetésére kötelező
határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a jelen konstrukcióra benyújtott
hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből,
az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott
valamely
támogatással
összefüggésben
támogatási
szerződésben
vállalt
kötelezettségét nem teljesítette17;
az EK-Szerződés I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges
termelésével foglalkozik,
a EK-Szerződés I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek
feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozik, és a hitel összege nem az elsődleges
termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek
ára vagy mennyisége alapján került rögzítésre, és a hitel nem az elsődleges
termelőknek történő teljes vagy részleges továbbításától függ,
az 1407/2002/EK tanácsi rendelet értelmében a szénágazatban tevékenykedik18,
a 104/2000/EK tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra ágazatban
tevékenykedik19.
nehéz helyzetben van.20

2.6 A hitel felhasználható21
Tevékenység bővítéséhez szükséges forgóeszköz finanszírozásához.
Nem kell a tevékenységbővítést igazolni

kezdő vállalkozás, továbbá

kezdőnek nem minősülő, és bármely hitelintézettel hitel/kölcsön szerződést még
nem kötött vállalkozás esetén.

2.7 A hitel nem használható fel









beruházás finanszírozására;
exporttal kapcsolatos tevékenység finanszírozására;
más hitel kiváltására,
üzletrész, részvény vásárlására,
forgóeszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tulajdoni részesedést
jelentő befektetések finanszírozására;
teherszállító járművek megvásárlására a közúti teherszállítás (TEÁOR 2003 60.24,
TEÁOR 2008 49.41) terén működő vállalkozások esetén;
az import áruk helyett hazai beszerzését előnyben részesítő beruházás
finanszírozására;
az EK-szerződés I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges
termelésével foglalkozó vállalkozásoktól piaci ár alatt történő forgóeszköz beszerzésre.

A hitelprogram keretében nem finanszírozható a forgóeszköz beszerzés, ha annak célja

kábítószer előállítás, -kereskedelem,

fegyverkereskedelem21

pénzmosás,

játékautomaták üzemeltetése,

prostitúció elősegítése.

hulladék égetés és mérgező hulladék feldolgozása21
A hitelprogram keretében nem finanszírozható a forgóeszköz beszerzés, ha a hitelfelvevő fő
tevékenysége

fegyver-, lőszergyártás (TEÁOR 2003 29.60, TEÁOR 2008 25.40, 30.40,),

szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 2003 92.71, TEÁOR 2008 92.00), vagy

pénzügyi közvetítés, biztosítás, nyugdíjalap, pénzügyi kiegészítő tevékenység (TEÁOR
2003 65-67, TEÁOR 2008 64-66).

dohánytermék gyártás, dohányárú nagykereskedelem, dohányárú kiskereskedelem
(TEÁOR 2008 12, 46.35, 47.26)21
2.8 Saját erő
Nem szükséges.
2.9 Hiteldíjak

17
18
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A Tanács 1407/2002/EK rendelete (2002. július 23.) a szénipar részére nyújtott állami támogatásról. Megjelent az Európai
Unió Hivatalos Lapjában 2002.8.2.-án. L 205.1-8. oldal.
19
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.
20
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 8. számú mellékletében
meghatározott nehéz helyzetben lévő vállalkozás.
21
Hatályos 2009. október 15-től.

A hitelintézet a hitelszerződés megkötését követően a terméktájékoztatóban foglaltakon kívül
más költséget, díjat nem számíthat fel.
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Ügyleti kamat

Kezelési költség
Ebből
refinanszírozási
kezelési költség
Módosítási díj
Rendelkezésre
tartási díj
Előtörlesztési díj

A hitelfelvevő által fizetendő kamat mértéke 1/2 x 1 havi
BUBOR+1,25%+legfeljebb 4%/év.
Ebből a hitelintézetek által felszámított, a hitelfelvevővel szemben
érvényesített kamatrés együttes mértéke legfeljebb 4%/év.
A kamatfizetés naptári havonta történik.
A hitelfelvevő által fizetendő kezelési költség egyszeri a teljes
hitelösszeg 1%-a.
Az MFB és MV Zrt. felé fizetendő kezelési költség egyszeri a teljes
hitelösszeg 0,5%-a.
A finanszírozó hitelintézet aktuális kondíciós listája szerint.
0,25%/év.
Nem kerül felszámításra.

A hitelintézet a vállalkozás felé késedelmi kamatot is felszámíthat, a belső szabályzata,
gyakorlata szerint.

2.12 Kamatfizetés
Havonta esedékes, a kamatperiódus egy hónapos.
2.13 Biztosítékok
A hitel biztosítékát a finanszírozó hitelintézet határozza meg. Lehetőség van a Magyar
Vállalkozásfinanszírozási Zrt., a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. vagy az Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány gyorsított eljárású kezességvállalásának igénybevételére23
2.14 Folyósítási feltételek
A hitel folyósítására a finanszírozó hitelintézet belső szabályzatának megfelelően kerülhet
sor. A hitelintézet által lehívott forrást legkésőbb öt munkanapon belül tovább kell utalni a
vállalkozás, vagy annak szállítójának számlájára. Az MFB Zrt. és az MV Zrt. az indokolatlanul
lehívott forrás után ügyleti kamat + évi 6 % mértékű késedelmi kamatot számíthat fel a
hitelintézet felé.

Az MFB Zrt. és az MV Zrt. részére fizetendő késedelmi kamat és visszatérítési kamat
Késedelmi
kamat

Visszafizettetési
kamatláb

A késedelmi kamat mértéke, amelyet a hitelintézetek az MFB Zrt.,
valamint az MV Zrt. részére tartoznak megfizetni minden olyan összeg
után, amelyet elmulasztanak az esedékesség napján megfizetni: az
MFB Zrt. és az MV Zrt. részére egyaránt az ügyleti kamat plusz évi 6%
együttes összege.
A visszafizettetési kamat mértéke, amelyet a hitelfelvevők az MFB Zrt.
és MV Zrt. részére külön-külön tartoznak megfizetni jogosulatlan
támogatás, vagy támogatással való visszaélés esetén a referencia
alapkamatláb 100 bázisponttal növelt összege.

Az MV Zrt.-t – a finanszírozó hitelintézettől – megillető refinanszírozási-, késedelmi kamat,
illetve kezelési költség összegét az MFB Zrt. állapítja meg, közli, fogadja és – a finanszírozó
hitelintézet rendelkezése alapján, a vonatkozó szerződéses rendelkezések szerint – utalja át
az MV Zrt. részére.
2.10 Futamidő22
a szerződés hatályba lépésének dátumától számított
Rendelkezésre
tartási idő
Lejárat

3 hónap
1 év+ 1 nap, vagy 2 év

2.11 Tőketörlesztés ütemezése
A tőketörlesztés lejáratkor egy összegben történik. A hitelprogram keretében az előtörlesztés
megengedett, előtörlesztési díj nem kerül felszámításra.23
22
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Harmadik rész: Kedvezményes kamatozású hitel állami támogatással kapcsolatos
feltételei
3.1 Az állami támogatás formája
A hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak,
formáját tekintve kedvezményes kamatozású hitelnek minősül.
3.2 Az állami támogatás mértéke
Bármely vállalkozásnak, bármely három pénzügyi év időszakában odaítélt csekély összegű
támogatás támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurót, közúti áruszállítás
területén működő vállalkozás esetén a 100 000 eurót.
A vállalkozás részére de minimis támogatás csak akkor nyújtható, ha a finanszírozó
hitelintézet – a hiteligénylő nyilatkozata alapján – ellenőrizte, hogy az igényelt hitelösszeg
támogatástartalma és az előző két pénzügyi évben odaítélt a támogatás együttesen nem
haladja meg a fenti küszöbértéket.
A támogatástartalom összegének euróra történő átszámolásakor a támogatási kérelem
benyújtásának napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank által
közzétett deviza árfolyam alkalmazandó.
Azonos elszámolható költségek tekintetében a csekély összegű (de minimis) támogatás nem
halmozható más 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.
Amennyiben egy vállalkozás esetében a hitel támogatástartalmának figyelembevételével
számított támogatástartalom eléri, vagy meghaladja a 200 000 eurót, közúti szállítás
területén működő vállalkozás esetén a 100 000 eurót, úgy a hitel összegét olyan mértékben
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kell csökkenteni, hogy biztosítható legyen, hogy az igényelt hitelösszeg támogatástartalma
ne haladja meg a meghatározott küszöbértékeket.
3.3 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.
A hitelfelvevőnek előzetesen írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a hitelkérelem finanszírozó
hitelintézethez történő benyújtásának évében és az azt megelőző két pénzügyi évben mennyi
csekély összegű támogatást vett igénybe.
3.4 Támogatástartalom számítása
A támogatástartalom meghatározása az MFB Zrt. és az MV Zrt. által nyújtott teljes
hitelösszeg alapján történik.
A kedvezményes kamatozású hitel támogatástartalma, a hiteligénylő és a finanszírozó
hitelintézet által szolgáltatott adatok alapján az alábbi képlet23 segítségével kerül
meghatározásra:

TT = Q1 × rref − Q 1 × rk +

Q 2 × rref − Q 2 × rk

(1 + i )

+ ... +

(Q

n

× rref − Q n × rk )

(1 + i )n −1

Ahol

Qn
a hitel tőkerészének n. év elején fennmaradó összege
rref
egyéni referencia kamatláb a támogatás odaítélésének napján
kedvezményes kamatláb a támogatás odaítélésének napján
rk
i
diszkont kamatláb a támogatás odaítélésének napján
A 2008/C 14/02 bizottsági közleménynek [HL C 14., 2008.1.19., 6. old.] megfelelően a hitel
támogatástartalmának kiszámításánál az ügyfélre alkalmazandó egyéni referencia
kamatlábat egyedileg kell meghatározni, oly módon hogy a referencia alapkamatlábat növelni
kell az alábbiakban megadott táblázat szerinti, az adott vállalkozás hitelminősítési
besorolásától és a felajánlott biztosítékoktól függően változó kamatfelárral. A kamatfelár
mértéke 60-1000 bázispont között mozoghat.
Az egyéni referencia kamatláb számításához szükséges referencia alapkamatláb nagyságát
a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája a www.pm.gov.hu címen, valamint a
Pénzügyi Közlönyben teszi közzé.
Az MFB Zrt. és az MV Zrt. minden esetben elfogadja a hitelintézet által elvégzett
ügyfélminősítést és fedezetértékelést.

Biztosítékokkal való fedezettség
Hitelminősítési
kategória
Magas
Általános
Alacsony
Kiváló (AAA-A)
60 (0,6%)
75 (0,75%)
100 (1,00%)
Jó (BBB)
75 (0,75%)
100 (1,00%)
220 (2,20%)
Kielégítő (BB)
100 (1,00%)
220 (2,20%)
400 (4,00%)
Gyenge (B)
220 (2,20%)
400 (4,00%)
650 (6,50%)
Rossz/Pénzügyi
nehézségek (CCC és
400 (4,00%)
650 (6,50%)
1000 (10,0%)
alacsonyabb)
Speciális szabályok:
•
A hitelfelvevői múlttal nem rendelkező vállalkozások (azok, akik hitelt a működésük
során nem vettek igénybe), vagy mérlegszemléletű megközelítésen alapuló
hitelminősítéssel nem rendelkező vállalkozások (azok, akiknek egyszeres a
könyvvezetése), valamint az új vállalkozások (azok, akik egy teljes lezárt
gazdasági évvel -12 hónap - nem rendelkeznek) esetén az alapkamatot a
rendelkezésre álló biztosítéktól függően legalább 400 bázisponttal kell megemelni.
Hitelminősítési kategória meghatározásánál a hitelintézetnek kell az általa alkalmazott
ügyfélminősítési kategóriákat az EU által megjelölt 5 kategóriába sorolni.
Biztosítékokkal való fedezettség vonatkozásában az MFB Zrt. elfogadva a hitelintézet
fedezetértékelési rendszerét, és a hitelintézet által meghatározott fedezettség (elfogadott
fedezetek bruttó értéke) alapján – a 2008/C 14/02 bizottsági közleményre figyelemmel - az
alábbi kategóriák alkalmazását vezeti be:
Biztosítékokkal való fedezettség
Fedezettség
Alacsony fedezettség
100 % alatti
Általános fedezettség
100-140 % közötti
Magas fedezettség
140 % feletti
A refinanszírozási kölcsönkérelemben a hitelintézetnek meg kell adnia a 2008/C 14/02
bizottsági közlemény alapján az ügyfélminősítési kategóriát és az ügylet biztosítékokkal való
fedezettségét százalékos formában (a hitel + a hitelintézet belső szabályzatának megfelelő
mértékű kamattal növelt értékére). A támogatástartalom számításánál alkalmazandó egyéni
referencia kamatláb meghatározásához szükséges kamatfelárat a hitelintézet által megadott,
az ügyfél minősítésére és az ügylet biztosítékokkal való fedezettségére vonatkozó adatok
alapján az MFB Zrt. határozza meg.

Az Európai Bizottsági Közlemény szerinti, bázispontban kifejezett kamatfelárak a következők:
23

A Pénzügyminiszter a kedvezményes kamatú és kamatmentes hitel/kölcsön, változó kamatlábon alapuló
kamattámogatás támogatástartalmának számítására kiadott közleménye alapján (megjelent a
Pénzügyi Közlöny 5. számában 2009. április 15-én)
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3.6 A támogatástartalom és a támogatási kategória igazolása
Példa az egyéni referencia kamatláb számítására:
Egy legalább 1 éve működő vállalkozás 150 millió Ft hitelt vesz fel 8%-os
kedvezményes kamattal.
Hitelminősítési kategória: Kielégítő (BB)
Biztosítékokkal való fedezettség: 138%, így az ügylet az Általános fedezettség
kategóriába sorolandó.
Egyéni referencia kamatláb: EU által közölt 1 éves referencia alapkamatláb (2009
áprilisában 10,01) + a táblázat szerinti 2,2%=12,21%
Ezt az értéket kell használni a támogatástartalom számításakor.
Példa a támogatástartalom számítására:
A vállalkozás 150 millió Ft hitelt vesz fel 8%-os kedvezményes kamattal. A hitelt
türelmi idő nélkül törleszti 1 év + 1 nap alatt, egyenlő részletekben, az egyéni
referencia kamatláb 12,21 %.
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=
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= 6.008.603
E hitel támogatástartalma: 6.008.603 Ft.
3.5 Támogatáshalmozódás
A támogatáshalmozódás kiszűrése érdekében a finanszírozó hitelintézet köteles az ügyfelet
írásban nyilatkoztatni a hitelkérelem finanszírozó hitelintézethez történő benyújtásának
évében és az azt megelőző két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű támogatások
mértékéről. (1. számú melléklet szerinti Adatlap nyilatkozati része).

A 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a nyújtott hitel támogatástartalmáról a
támogatás nyújtója ad igazolást a vállalkozás mint kedvezményezett részére. A
támogatástartalom számításához szükséges adatokat a hitelfelvevő a finanszírozó
hitelintézeten keresztül bocsátja az MFB Zrt. rendelkezésére.
A támogatás nyújtója az MFB Zrt. és az MV Zrt. külön-külön a saját forrása tekintetében.
Az MFB Zrt. és az MV Zrt. együtt állítja ki a teljes hitelösszeg támogatástartalom igazolását,
amely megbontva tartalmazza az MV Zrt. és az MFB Zrt. által nyújtott támogatás összegét. A
támogatástartalom igazolást az MFB Zrt. 2 példányban megküldi a finanszírozó
hitelintézetnek a refinanszírozási kölcsönszerződéssel együtt.
Az igazolás egy példányát a hitelintézet írásban dokumentált módon átadja a hiteligénylő
részére, egy példányt pedig az ügyféldossziéban 10 évig megőriz.
A támogatástartalom igazolása céljából kiszámított támogatástartalmat a hitelkérelem
finanszírozó hitelintézethez történő benyújtásának évében és az azt megelőző két pénzügyi
év vonatkozásában figyelembe kell venni.
A hitelprogramban nyújtott kölcsön támogatástartalmát teljes összegben figyelembe kell
venni bármely három év vonatkozásában a hasonló kedvezmények megadásánál.
Az igazolásban szereplő támogatástartalom értéket – amennyiben az ügylettel kapcsolatban
jelentős változás következik be – a változást követően az ügyfél kérésére az MFB Zrt. és az
MV Zrt. újraszámolja. Amennyiben a támogatással kapcsolatban jelentős változás nem
következik be, akkor a támogatástartalom szempontjából a kölcsönszerződés mellékletét
képező Nyilatkozatban szereplő támogatástartalom értékek az irányadóak.
Jelentős változásnak minősül a kölcsön összegének megváltozása.
3.7 A támogatás megjelenése a hitelszerződésben
A finanszírozó hitelintézet kötelezettsége, hogy a végső hitelfelvevővel megkötött
hitelszerződésben kifejezetten szerepeltesse azt a tényt, hogy a Hitelprogramban nyújtott
hitel a kedvezményes kamat miatt állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes
kamatozású hitelnek minősül, és mint ilyen az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87.
cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 85/2004. (V. 19.) számú Korm. rendelet, valamint az
1998/2006/EK rendelet hatálya alá tartozik. Ezen kötelezettségének a hitelintézet akkor tesz
eleget, ha a hitelszerződésben legalább az alábbi tartalmú szöveget szerepelteti:
„A Hitelprogram keretében nyújtott kölcsön állami támogatásnak, formáját tekintve
kedvezményes kamatozású kölcsönnek, kategóriáját tekintve a 85/2004. (IV. 19.) Korm.
rendelet szerinti csekély összegű támogatásának minősül és az EK-Szerződés 87. és 88.
cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazására szóló 1998/2006/EK bizottsági
rendelet hatálya alá tartozik.”
3.8 Az állami támogatás jogosulatlan felhasználása, a támogatással való visszaélés
Amennyiben a finanszírozó hitelintézet, a támogatások hazai lebonyolításában részt vevő
szervezet jelzése, az MV Zrt. az MFB Zrt. által végzett ellenőrzés, vagy az Európai Unió
hivatalos szerve által végzett ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a vállalkozás az állami
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támogatásokra vonatkozó kötelezettségeit megszegte (támogatással való visszaélés esete),
akkor a vállalkozás a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás teljes összegét (az egyes
kamatfizetési időpontokban érvényes visszafizettetési kamatláb és a ténylegesen fizetett
kamat különbözetéből adódó támogatástartalom) 8 naptári napon belül, az MFB Zrt.
felhívására, – amennyiben az MFB Zrt. és az MV Zrt. másként nem rendelkezik – a
refinanszírozási kölcsönszerződésben meghatározott bankszámlákra köteles megfizetni. Az
MV Zrt.-nek járó részt az MFB Zrt. köteles átutalni az MV Zrt.-nek 5 (öt) banki munkanapon
belül.
A jogosulatlanul igénybe vett állami támogatást az első folyósítás időpontjában érvényes
leszámítolási rátával növelt értékben kell megfizetni. A visszafizettetési kamat attól a naptól
esedékes, amikor a hitelintézet megkötötte a kölcsönszerződést a végső hitelfelvevővel,
addig a napig, amíg a hitelfelvevő a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás teljes
összegét meg nem fizeti. A fizetési kötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek, amikor
megtörtént a fizetendő összegnek az MFB Zrt. által megadott bankszámlán való jóváírása.
Az összeget az MFB Zrt. határozza meg a hitelintézet által adott adatok alapján.

Támogatással való visszaélésnek minősülnek különösen az alábbi esetek:
a)
b)
c)
d)
e)

Az előző évben felhalmozott kamat a következő években tovább kamatozik.
A kölcsönszerződés aláírásának időpontjában érvényes visszafizettetési kamatlábat kell a
teljes időszakra alkalmazni a visszatérítés időpontjáig. Ha azonban 1 (egy)24 évnél hosszabb
idő telik el a jogellenes támogatás első alkalommal a kedvezményezett hitelfelvevő
rendelkezésére bocsátása és a támogatás visszatérítésének időpontja között, akkor a kamat
mértékét évente újra kell számolni, az újraszámítás időpontjában hatályos visszafizettetési
kamatláb alapulvételével.
A visszafizetendő összeg kiszámítása az alábbi módon történik:
TTÖ=∑i=1 T TTixVi

Vi= (1+rs) T-i
ahol:
TTÖ: teljes visszafizetendő összeg
TTi: az i-edik időszakban keletkezett támogatás összege
Vi: visszafizettetési kamategyüttható
T: támogatás időszaka (az első folyósítástól a támogatás visszafizetéséig eltelt időszak
negyedévekben kifejezve)
Qi: az i-edik időszakban a hitelintézet által felszámított kamat összege
ri’: az i-edik időszakban a hitelintézet által alkalmazott kedvezményes kamatláb
r: az i-edik időszakban érvényes visszafizettetési kamatláb
rs: az első folyósítás napjára érvényes leszámítolási ráta
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Negyedik rész: Részletes munkafolyamat szabályozás
4.1 Hitelkérelem benyújtása
A hitelkérelmet a programban résztvevő hitelintézetekhez lehet benyújtani a hitelintézet által
meghatározott formanyomtatványon. A hiteligénylőnek ki kell töltenie a jelen Útmutató 1.
számú melléklete szerinti adatlapot is. Az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó
felhatalmazó nyilatkozatokat a számlavezető bank által záradékolva, számlánként és
támogatónként (MFB, MV) 1-1 eredeti példányban csatolni kell az 1. számú melléklethez.25

TTi=Qix(r-ri’)/ ri’

24

a végső hitelfelvevő a hitelkérelmi dokumentációban valótlan, hamis adatot közölt,
bármelyik nyilatkozata valótlannak bizonyul, illetve nyilatkozatai bármelyikét
visszavonja,
a végső hitelfelvevő a kedvezményes hitelt nem a hitelkérelemben/refinanszírozási
adatlapban meghatározott célra használja fel,
jogszabályellenes támogatáshalmozódás esete, ha a halmozott összeg
meghaladja a vonatkozó jogszabályokban meghatározott küszöbértéket,
nem teljesül a kedvezményezettet terhelő speciális adatszolgáltatási, nyilvántartási
kötelezettség,
a kedvezményezett nem teszi lehetővé, hogy a hitelintézet vagy az Európai Unió
Számvevőszéke vagy az Európai Unió Bizottságának felhatalmazott tisztviselői és
felhatalmazott független szakértői vagy az MFB Zrt. illetve MV Zrt. és azok
megbízottai a hitel felhasználását és a hitelprogram egyéb állami támogatási
feltételeinek teljesülését ellenőrizzék, és ennek során különösen:
1)
az érintett vállalkozás helyiségeibe vagy területére belépjenek;
2)
a helyszínen szóbeli magyarázatot kérjenek;
3)
a könyveket és egyéb üzleti nyilvántartásokat megvizsgálják, és
másolatokat készítsenek, vagy kérjenek.

Az EXCEL formátumú adatlapot lehetőség szerint számítógéppel, a legördülő menük
segítségével kell kitölteni.
Az adatlapot letölthető formában és a hitelprogramban résztvevő refinanszírozott
hitelintézetek listáját az MFB Zrt. a www.mfb.hu címen, az MV Zrt. a www.mvzrt.hu címen
teszi közzé.
Ha a hitelkérelem vizsgálata során hiánypótlásra van szükség, akkor a hiteligénylőt
hiánypótlásra kell felszólítani és egyben tájékoztatni, hogy a kérelmet a hiányzó információk
beérkezése után lehet csak döntésre előkészíteni és a hitelbírálati idő is ezen időponttól
kezdődik.
Ha hiánypótlásra nincs szükség, akkor a hitelkérelmet befogadottnak kell tekinteni.

25
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4.2 Átláthatóság és ellenőrzés
A hitelintézet köteles a végső hitelfelvevőt tájékoztatni az őt, mint az állami támogatás
kedvezményezettjét terhelő speciális nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről.
Ezen kötelezettségének a hitelintézet akkor tesz eleget, ha a hitelszerződésben legalább az
alábbi tartalmú szöveget szerepelteti:
„Az adós, mint az állami támogatás kedvezményezettje köteles a nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni. Az adós köteles a de minimis támogatás
felső határára vonatkozó követelmények teljesülésének ellenőrizhetőségéhez szükséges
minden információt, illetve az abban bekövetkező változást haladéktalanul a hitelnyújtón
keresztül a támogató MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1051 Budapest, Nádor u. 31., cg. 01-10-041712) és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
képviseletében eljáró Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (székhelye: 1065 Budapest,
Nagymező utca 46-48., cégjegyzékszáma: 01-10-045690) tudomására hozni. Az adós
köteles a jelen szerződés tárgyát képező forgóeszközbeszerzés finanszírozásának
dokumentációját az ellenőrzés céljára elkülönítetten nyilvántartani és a
forgóeszközbeszerzés finanszírozásának megvalósításától számított 10 éven keresztül
megőrizni. Köteles továbbá felhívásra adatot szolgáltatni a hitel felhasználásával
kapcsolatban az arra feljogosított szervek, illetőleg személyek részére.”
Az MV Zrt., az MFB Zrt. valamint a részére forrást biztosító nemzetközi fejlesztési intézmény
a hitel felhasználását és a hitelprogram feltételeinek teljesülését jogosult teljes körűen a
hitelintézetnél és a hiteligénylőnél – a helyszínen is – vizsgálni, ellenőrizni.
A finanszírozó hitelintézet köteles beszerezni a hiteligénylő hozzájárulását ahhoz, hogy a
hitel kapcsán az ügyfélről, illetőleg a hitelügyletről a finanszírozó hitelintézet tudomására
jutott, banktitkot képező adatokat, információkat az MFB Csoport, valamint az MFB Zrt.-nek
forrást biztosító nemzetközi fejlesztési intézmény részére továbbíthassa. Ezen
kötelezettségének a hitelintézet akkor tesz eleget, ha a hitelszerződésben legalább az alábbi
tartalmú szöveget szerepelteti:
„Hozzájárulok ahhoz, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi
CXII. törvény 51. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében a hiteligénylővel és a
forgóeszközbeszerzéssel finanszírozásával kapcsolatban a finanszírozó hitelintézet minden,
rendelkezésére álló, banktitkot képező tényt, információt, megoldást vagy adatot korlátozás
mentesen az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a
Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény mellékletében
mindenkor felsorolt társaságok, a 2001. évi XX. törvényben meghatározott feladatok ellátása
érdekében alapított gazdasági társaságok, az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával érintett
társaságok, azon belül külön is kiemelten a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, mindezek jogutódai (a továbbiakban ezen társaságok
együttesen: MFB Csoport), továbbá az MFB Zrt. részére forrást biztosító nemzetközi
fejlesztési intézmények, például a CEB, az EIB tudomására hozza, és ezen adatokat,
információkat, értesüléseket az MFB Csoport pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi
szolgáltatási vagy egyéb, az 1996. évi CXII. törvény alapján kockázatvállalásnak minősülő,
illetőleg biztosítási szolgáltatási, befektetési szolgáltatási, vagy kiegészítő befektetési
szolgáltatási tevékenysége kapcsán felhasználhassa, azzal a korlátozással, hogy ezen

adatokat, információkat, értesüléseket – az alábbiak kivételével – nem hozhatja
nyilvánosságra, és nem teheti az MFB Csoporton és a nemzetközi fejlesztési intézményeken
kívüli személyek számára hozzáférhetővé. Jelen felhatalmazás kifejezetten kiterjed arra is,
hogy az MFB Csoporthoz tartozó egyéb társaságok a jelen felhatalmazás alapján az MFB Új
Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram keretében a hiteligénylővel és/vagy a hitelügylettel
kapcsolatban rendelkezésükre álló, banktitkot képező tényt, információt, megoldást, vagy
adatot korlátozásmentesen átadhassanak a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zártkörűen
Működő Részvénytársaság részére. Kijelentem, hogy az MFB Csoporthoz tartozó társaságok
tételes felsorolását, a társaságok személyében bekövetkező változást a mindenkor hatályos
jogszabályokban és az MFB Zrt. honlapján figyelemmel kísérem. Az adatok, információk
felhasználási a következők: MFB Csoport szintű ügyfél-adatbázis létrehozása, MFB Csoport
szintű nagykockázat-vállalási korlát, valamint limit megállapítása és figyelése, az ügyfélre
vonatkozó, újabb kockázat vállalása szempontjából releváns adat vagy tény megosztása,
statisztikai célú elemzések készítése, a termékfejlesztési munka támogatása. Tudomásul
veszem, hogy a kölcsön forrását az MFB Zrt. részben vagy egészben nemzetközi fejlesztési
intézmények, a CEB, az EIB által biztosított források felhasználásával nyújtja. A jelen
nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az MFB Zrt., az MFB Zrt. részére forrást
biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények, a CEB, az EIB, a Magyar
Vállalkozásfinanszírozási
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság,
illetőleg
ezek
meghatalmazottjai, a forgóeszköz beszerzését a helyszínen is ellenőrizhessék. Kijelentem,
hogy az adatátadásra vonatkozó felhatalmazásom önkéntesen történt.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy az MFB Zrt., a Magyar Vállalkozásfinanszírozási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint az MFB Zrt. részére forrást biztosító
nemzetközi fejlesztési intézmények részére átadok minden általuk kért információt és
dokumentumot.”
A vállalkozással kötött hitelszerződésben fel kell tüntetni továbbá a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény a
közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó rendelkezéseire való kifejezett utalást. Ezen
kötelezettségének a hitelintézet akkor tesz eleget, ha a hitelszerződésben legalább az alábbi
tartalmú szöveget szerepelteti:
„A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény 2. §-ának 5. pontja alapján az adós, mint az állami támogatás
kedvezményezettjének neve, címe, továbbá a támogatás tárgya, a támogatás összege és
aránya, valamint a támogatott beruházás megvalósítási helye nyilvánosságra hozható és az
interneten megjeleníthető.”
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Ötödik rész: Refinanszírozási Eljárási Rend
5.1 A refinanszírozási konstrukcióban alkalmazott szerződéstípusok és nyilatkozat
Keretmegállapodás az MFB Zrt. által biztosított refinanszírozáshoz (a hitelösszeg 1/2ed részére)
Az MFB Zrt. a finanszírozó hitelintézettel Keretmegállapodást köt, amelyben az ott írt
feltételek mellett kötelezettséget vállal refinanszírozási kölcsönszerződés (a továbbiakban:
refinanszírozási szerződés) megkötésére. A Keretmegállapodás a refinanszírozás kötelezően
alkalmazandó szabályait állapítja meg. A refinanszírozási kölcsön folyósításának feltétele a
felek között meglévő, érvényes és hatályos Keretmegállapodás.
Közvetítői szerződés az MV Zrt. által biztosított refinanszírozáshoz (a hitelösszeg 1/2ed részére)
Az MV Zrt. a finanszírozó hitelintézettel Közvetítői szerződés/eket köt, melynek alapján a
hitelintézet minden olyan ügylet esetén, amelyet az MFB Zrt. refinanszíroz, automatikusan
igénybe veheti a MV Zrt. által nyújtott forrás összegét a hitel 1/2-ed részére. A
refinanszírozási kölcsön folyósításának feltétele a felek között meglévő, érvényes és hatályos
Közvetítői szerződés/ek megléte.
Forgóeszköz letét/letéti számla szerződés
Az MFB Zrt., az MV Zrt. és a hitelintézet háromoldalú letéti szerződés/eket köt. A forgóeszköz
letét/letéti számla szerződés/ek mintája a jelen Útmutató 5. számú melléklete.
Refinanszírozási kölcsönszerződés
A hitelintézet konkrét hitelkérelme alapján az MFB Zrt., az MV Zrt. és a hitelintézet
háromoldalú hitelezőnkénti bontásban refinanszírozási kölcsönszerződést köt, amely
tartalmazza a folyósítandó refinanszírozási kölcsön összegét, a teljesítés helyéül szolgáló
számla számát.
Felhatalmazó nyilatkozat
A refinanszírozási kölcsön folyósításának feltételeként az MFB Zrt., az általa végzett
bankminősítés alapján a konstrukcióhoz csatlakozó egyes hitelintézetektől felhatalmazó
nyilatkozatot kérhet, amely feljogosítja az MFB Zrt.-t arra, hogy a hitelprogram
végrehajtásával kapcsolatos fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a hitelintézet
bankszámlájáról azonnali beszedési megbízással emelje le az MFB Zrt. és MV Zrt.
refinanszírozása után esedékes összeget. A felhatalmazó nyilatkozatot a finanszírozó
hitelintézetek a számlavezető által záradékolva nyújtják be az MFB Zrt.-nek.
Az adóssal megkötött hitel-, vagy kölcsönszerződés
A refinanszírozási konstrukcióban részt vevő hitelintézetek saját hitelbírálati szempontjaik
alapján minősítik az ügyfeleiket, belső szabályzataiknak megfelelően hozzák meg hitelezési
döntéseiket, majd az adóssal, mint a végső hitelfelvevővel saját szerződés mintáik
alkalmazásával hitel-, vagy kölcsönszerződést kötnek.

5.2 A refinanszírozási kölcsönkérelmek benyújtása és befogadása
A hitelintézetek a refinanszírozási kölcsönkérelmeiket (a továbbiakban: refinanszírozási
kölcsönkérelem) – ide értve a prolongációs, a szerződésmódosítási, illetve a
tartozásátvállalási kérelmeket is – írásban nyújthatják be az MFB Zrt. Refinanszírozási
Főosztályának. Az MFB Zrt. a formai és tartalmi szempontból egyaránt megfelelő
refinanszírozási kölcsönkérelmet fogadja be elbírálásra.
A refinanszírozási kölcsönkérelem MFB Zrt.-hez történő beérkezésének időpontját és
átvételét dokumentálni kell. A refinanszírozási kölcsönkérelem beérkezésének időpontja: a
kinyomtatott és cégszerűen aláírt dokumentumnak az MFB Zrt. székhelyére történő
beérkezésekor alkalmazott érkeztető bélyegzőn feltüntetett időpont.
Az elektronikus úton, vagy faxon benyújtott refinanszírozási kölcsönkérelmek esetében a
kérelmet kinyomtatott és cégszerűen aláírt dokumentum formájában is meg kell küldeni az
MFB Zrt.-nek.
A kérelmek feldolgozása az elektronikus úton, vagy faxon történő megérkezést követően
megkezdődik, döntés azonban csak az eredeti aláírt példány megérkezése után történik.
A refinanszírozási kölcsönök kezelését, gondozását, ellenőrzését, elkülönített módon történő
nyilvántartását az MFB Zrt.-n belül a Refinanszírozási Főosztály végzi. Ugyancsak a
Refinanszírozási Főosztály feladata az MFB Zrt. és a hitelintézetek közötti kapcsolattartás.
A refinanszírozási kölcsönkérelem a jelen Útmutató 2. számú melléklete.
5.3 Hitelbírálati folyamat
Kölcsönkérelmek befogadása
A refinanszírozási kölcsönkérelmek tartalmi és formai megfelelőségét az MFB Zrt. állapítja
meg. A refinanszírozási kölcsönkérelmeknek formai szempontból az Útmutató mellékleteiben
foglalt követelményeknek, tartalmi szempontból a hitelprogramra előírt szabályoknak,
követelményeknek, továbbá a Keretmegállapodás előírásainak kell megfelelniük.
Az Útmutató 1. számú mellékletét képező minta szerinti adatlapot a végső hitelfelvevő tölti ki.
A hitelintézet ezzel kapcsolatban ellenőrzi, hogy a hitelfelvevő által közölt adatok – a
hitelintézet rendelkezésére álló adatok alapján –a Terméktájékoztató előírásainak és a
valóságnak megfelelőek-e, továbbá azt, hogy az adatlap aláírása cégszerűen, illetve a
hitelkérő által történt. Az adatlapot 1 aláírt, eredeti példányban kell benyújtani az MFB Zrt.hez.
Az Útmutató 2. számú mellékletét képező minta szerinti refinanszírozási kölcsönkérelmet a
hitelintézet tölti ki. A hitelintézet akkor fordulhat refinanszírozási kölcsönkérelemmel az MFB
Zrt.-hez, ha az ügyfél hitelkérelme a hitelprogram feltételeinek megfelel. A refinanszírozási
kölcsönkérelmet cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban kell benyújtani.
Az MFB Zrt., az MV Zrt. és a hitelintézet a képviseletében eljáró személyek aláírását
rendszeresített nyomtatványon egymásnak bejelentik. Az MFB Zrt. a refinanszírozási
kölcsönkérelem formai ellenőrzése keretében a bejelentett aláírásoknak való megfelelést
megvizsgálja. A refinanszírozási kölcsönkérelem elbírálása során az MFB Zrt. ellenőrzi, hogy
a kérelem megfelel-e a hitelprogram előírásainak, valamint ellenőrzi a hitelprogram
végrehajtására rendelkezésre álló keretösszeg, továbbá a hitelintézet limitjének
kihasználtságát is.
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Hitelbírálat előkészítése
A refinanszírozási kölcsönkérelem döntésre történő előkészítése az MFB Zrt. belső
szabályzatai alapján történik.

kiküldésének dátumától számított legfeljebb 10 banki munkanapig27 tartja fenn. Amennyiben
ezen időpontig a hitelintézet cégszerű aláírásával ellátott refinanszírozási szerződés nem
érkezik vissza az MFB Zrt.-hez, akkor a szerződéses ajánlat hatályát veszti.

Az MFB Zrt. ügyintézője a refinanszírozási kölcsönkérelem beérkezésétől számított 3 banki
munkanapon belül köteles megvizsgálni, hogy a hitelintézet kérelme megfelel-e a konstrukció
tartalmi és formai követelményeinek. Abban az esetben, ha az MFB Zrt. ügyintézője a
hitelintézetek felé 3 banki munkanapon belül visszajelzést nem tesz, a kérelmet
befogadottnak kell tekinteni.
Az elfogadott ügyletek vonatkozásban az MV Zrt. a forgóeszköz letéti számlára történő
utalással biztosítja az igényelt összes refinanszírozási forrás 1/2-ed részének megfelelő
refinanszírozási kölcsön összeget addig, amíg a hitelintézet számára a Közvetítői szerződés
alapján biztosított összeg ki nem merül. A hitelintézet cégszerűen nyilatkozik a 2. számú
mellékletben, hogy a forgóeszköz letéten az MV Zrt. által refinanszírozandó rész a Lehívási
igénybejelentés benyújtásakor rendelkezésre fog állni.
Ha a refinanszírozási kölcsönkérelem teljesítéséhez szükséges források rendelkezésre
állnak, az előterjesztést a Refinanszírozási Főosztály az MFB Zrt. ügyrendjében
meghatározott illetékes döntéshozó elé terjeszti.
Ha a refinanszírozási kölcsönkérelem tekintetében hiánypótlásra van szükség, akkor az MFB
Zrt. a hitelintézetet hiánypótlásra szólítja fel. A refinanszírozási kölcsönkérelmet csak a
hiányok pótlása után lehet döntésre előterjeszteni. A kérelem elbírálására rendelkezésre álló
határidők a hiányok pótlásával újra kezdődnek.
A refinanszírozási kölcsönkérelemről szóló döntés iránti előterjesztéshez csatolni kell a
refinanszírozási kölcsönkérelem eredeti példányát. Az előterjesztés előkészítése elektronikus
úton, vagy faxon érkezett kérelem alapján is megtörténhet, de az előterjesztést
döntéshozatalra csak az eredeti, cégszerű aláírással ellátott kérelem csatolásával lehet
benyújtani.

A szerződés hatályba lépése
A refinanszírozási kölcsönszerződés hatályba lépésének a dátuma – amennyiben az, a
hitelintézet által az MFB Zrt.-nél és a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.-nél bejelentett
módon cégszerűen van aláírva - a kölcsönszerződés MFB Zrt.-hez történő megérkezésnek a
napja.28 A refinanszírozási szerződéseken a hitelintézet cégszerű aláírását a
Refinanszírozási Főosztály hitelügyintézője ellenőrzi és az ellenőrzés tényét a szerződésen
az erre a célra rendszeresített „Aláírás rendben” bélyegző használatával elfogadja. Ha az
ellenőrzés során a szerződéssel kapcsolatosan olyan tény, adat, vagy körülmény merül fel,
amely az MFB Zrt. részéről tisztázásra szorul, ezt az ügyintéző a hitelintézet megkeresése
útján haladéktalanul kezdeményezi.

Döntés
A formailag és tartalmilag is megfelelő refinanszírozási kölcsönkérelmek vonatkozásában az
MFB Zrt. 5 banki munkanapon26 belül döntést hoz.
Az MFB Zrt. a befogadott refinanszírozási kölcsönkérelmek beérkezési sorrendjében köti
meg a refinanszírozási szerződéseket.
Az engedélyezett refinanszírozási kölcsön összegét tartalmazó refinanszírozási szerződést
az MFB Zrt. Refinanszírozási Főosztálya készíti el 6 példányban. A refinanszírozási
szerződés mintáját jelen Útmutató 3. számú melléklete tartalmazza.
A refinanszírozási szerződést az MFB Zrt. és az MV Zrt. képviselői cégszerűen aláírják. Az
aláírt refinanszírozási szerződés mind a 6 példányát az MFB Zrt. aláírásra, mint szerződéses
ajánlatot megküldi a hitelintézetnek. A refinanszírozási kölcsönszerződésben elkülönítetten
szerepeltetni kell az MFB Zrt. és az MV Zrt. által folyósított kölcsönök összegét és annak
GOP/KMOP forrását.
A hitelintézet a refinanszírozási szerződést cégszerű és az MFB Zrt.-nél bejelentett aláírással
ellátva 4 eredeti példányban küldi vissza az MFB Zrt.-nek. A szerződéses ajánlatot az MFB
Zrt. és az MV Zrt. az egyedi refinanszírozási szerződések tekintetében a szerződés

5.4 Nyilvántartás, folyósítás
Az MFB Zrt. által nyújtott refinanszírozási kölcsönök főkönyvi nyilvántartását, a számlanyitást,
a kölcsönök lejáratát, rendelkezésre tartott hitelkereteket, valamint – amennyiben ez
szükséges – a hitelintézet által a refinanszírozási kölcsön fedezeteként nyújtott óvadék
tárgyát képező értékpapírok nyilvántartását, továbbá a refinanszírozási kölcsön folyósítását
az MFB Zrt.-n belül a Back-office Igazgatóság végzi.
A hitelintézetek részére a folyósítás az általuk kitöltött, a jelen Útmutató 4. számú
mellékletét képező minta szerinti lehívási igény bejelentés alapján történik, amelynek a
tényleges teljesítést megelőzően legalább 3 banki munkanappal28 korábban meg kell
érkeznie az MFB Zrt. Back-office Igazgatóságához.
A hitelintézetek által megküldött lehívási kérelmet a hitelintézeteknek szintén cégszerűen, az
MFB Zrt.-nél bejelentett módon kell aláírnia.
A refinanszírozási források folyósítását, mind az MFB Zrt., mind az MV Zrt. refinanszírozási
forrása tekintetében az MFB Zrt. egyidejűleg végzi, az MFB Zrt.-hez benyújtott lehívási
igénybejelentés alapján. A lehívási igénybejelentésen a teljes lehívandó összeget kell
megjelölni a GOP/KMOP források szerint elkülönítve. Az MFB Zrt. 1/2-ed részt saját
forrásból, 1/2-ed részt pedig a hitelintézet forgóeszköz letétje terhére folyósít.
5.5 Értékpapír fedezetek zárolása, feloldása
Amennyiben az MFB Zrt. által nyújtott hitel folyósításának feltételeként az MFB Zrt.
értékpapír fedezet elhelyezését írja elő a hitelintézet számára, úgy ezt az MFB Zrt.
haladéktalanul közli a hitelintézettel.
Az értékpapírok zárolás céljára történő elhelyezéséről az érintett hitelintézet gondoskodik a
KELER Zrt.-nél. A zárolási kivonat eredeti, KELER Zrt. által cégszerűen aláírt 1 példányát a
hitelintézet megküldi az MFB Zrt.-nek. A hitelintézet felelős azért, hogy az értékpapírok
zárolása folyamatos legyen. A zárolt értékpapírok KELER Zrt.-nél történő feloldását az MFB
Zrt. kezdeményezi. Levélben értesíti a hitelintézetet az értékpapírok feloldásának
lehetőségéről és bekéri a hitelintézetnél levő zárolási kivonat második eredeti példányát. Az
27
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Hatályos 2009. október 15-től.

28

Hatályos 2009. október 15-től.
Hatályos 2009. október 15-től.
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értékpapír feloldását, a zárolási kivonatok eredeti példányának a KELER Zrt.-hez történő
megküldését az MFB Zrt. végzi.
Amennyiben az MV Zrt. által nyújtott hitel folyósításához az MV Zrt. értékpapír fedezet
elhelyezését írja elő, akkor az MV Zrt. a fentiek szerint, az MFB Zrt.-re vonatkozó szabályokat
alkalmazva jár el.
5.6 Tőketörlesztés, a kamatok és díjak megfizetése
A refinanszírozási kölcsön törlesztésének, a kamat- és kezelési költség29 megfizetésének fő
szabályait Keretmegállapodás, illetve a Közvetítői szerződések tartalmazzák.
A tőketörlesztés lejáratkor egy összegben történik. A program keretében az előtörlesztés
megengedett, előtörlesztési díj nem kerül felszámításra. A tőketörlesztés esedékességének
időpontját a refinanszírozási kölcsönszerződés tartalmazza.
A tőketörlesztés, a kamatok és a kezelési költség29 megfizetése a refinanszírozási
kölcsönszerződésben megjelölt számlákra történik az MFB Zrt. és az MV Zrt. részére.
A számlaszám esetleges változását az MFB Zrt., illetve az MV Zrt. írásban közli a
hitelintézettel.
A kamatfizetés havonta esedékes. Az MFB Zrt. értesítő levél megküldésével a tárgyhónapot
követő első munkanapon értesíti a hitelintézetet az MFB Zrt. refinanszírozási forrás, valamint
az MV Zrt. refinanszírozási forrás után fizetendő kamatfizetési kötelezettségéről, melyet email útján megküld a hitelintézetnek. A kamat fizetés a tárgyhónapot követő 3. munkanapon
esedékes30.
A kezelési költség egyszeri, annak megfizetése a szerződéskötést követő hónap 3.
munkanapján esedékes30.
A hitelintézet fizetési kötelezettsége – beleértve a késedelmi kamatot is - akkor tekinthető
teljesítettnek, amikor az esedékes összeg a refinanszírozási kölcsönszerződésben
teljesítésre megjelölt számlán jóváírásra kerül.
Az MFB Zrt. a teljesítéstől számított 5 (öt) banki munkanapon belül utalja át az MV Zrt.–t
megillető összegeket a Hitelprogramszámlára, a kezelési költség kivételével. A kezelési
költséget az MFB Zrt. a teljesítéstől számított 5 (öt) banki munkanapon belül utalja át az MV
Zrt. számlájára30.
5.7 Előtörlesztés
Az előtörlesztésre a Keretmegállapodás és a Termékleírás szabályai érvényesek. A
hitelintézet az előtörlesztéseket a „Refinanszírozási kölcsönszerződés-módosítási kérelem”
adatlapon -, vagy ha ez az MFB Zrt. honlapján nem elérhető, akkor - levél vagy BIC(swift)
üzenet formájában közli az MFB Zrt.-vel. Az előtörlesztett összegekkel – ha a felek másként
nem rendelkeznek – a refinanszírozási szerződés szerinti utolsó törlesztő részletet kell
29
30

csökkenteni. A hitelintézet minden esetben 3 banki munkanappal korábban köteles a
„Refinanszírozási
kölcsönszerződés-módosítási
kérelem”
adatlapot
küldeni
az
előtörlesztésről az MFB Zrt. részére. Az MFB Zrt. a végső lejáratkor fizetendő összeg
elfogadásáról 6 banki munkanapon belül levélben, a refinanszírozási szerződés háromoldalú
módosításának 6 példányban történő visszaküldésével értesíti a hitelintézetet. A hitelintézet a
módosított refinanszírozási szerződést cégszerű és az MFB Zrt.-nél bejelentett aláírással
ellátva 4 eredeti példányban küldi vissza az MFB Zrt.-nek.
Előtörlesztés esetén a hitelintézet az előtörlesztett összeget – amennyiben a forrást nyújtók
másként nem rendelkeznek – a refinanszírozási kölcsönszerződésben megjelölt számlára
utalja. Az MFB Zrt. a teljesítéstől számított 5 (öt) banki munkanapon belül utalja át az MV
Zrt.–t megillető összegeket a Hitelprogramszámlára.
5.8 Módosítás
Az MFB Zrt. a módosítási kérelmek esetében is az új kérelmeknél alkalmazott módon jár el. A
hitelintézet a módosítási kérelmeket a „Refinanszírozási kölcsönszerződés-módosítási
kérelem” adatlapon -, ha ez az MFB Zrt. honlapján nem elérhető, akkor – levélben küldi be az
MFB Zrt. részére.
Módosítás esetén úgy kell eljárni, hogy a módosítás az igénybe vett refinanszírozási
forrásokat a refinanszírozás arányában érintse.
5.9 Tartozásátvállalás
Átvállalni csak a már teljes összegben lehívott refinanszírozási kölcsönt lehet.
Átvállalás csak abban az esetben lehetséges, ha mindkét hitelintézet aláírt
Keretmegállapodással és Közvetítői szerződés/ekkel rendelkezik a Hitelprogramra
vonatkozóan.
A hitelintézeteknek a kölcsöntartozás átvállalására írásbeli kérelmet kell benyújtaniuk az MFB
Zrt.-hez, melyhez csatolni kell a két hitelintézet közötti tartozásátvállalási szerződés eredeti
példányát.
Az MFB Zrt. forrását illetően amennyiben az MFB Zrt. a tartozásátvállaláshoz hozzájárul (a
tartozásátvállalási szerződést jóváhagyólag záradékolja), a kölcsöntartozást átvállaló
hitelintézet az eredeti kötelezett hitelintézet helyébe lép, tényleges pénzmozgás nélkül.
Az MV Zrt. forrását illetően a követelést átadó hitelintézet köteles előtörleszteni az adott
ügyfél
vonatkozásában
még
fennálló
tartozás
összegét
a
refinanszírozási
kölcsönszerződésben a teljesítés helyeként megjelölt számlára, míg az MV Zrt. ugyanekkora
összeget utal az átvállaló hitelintézet KMOP, vagy GOP Forgóeszköz letétjére.
Az MFB Zrt. ügyintézője elküldi a kölcsöntartozást átvállaló hitelintézet részére a háromoldalú
refinanszírozási szerződés tervezetét, az eredeti kötelezett hitelintézetnek pedig a
refinanszírozási szerződés megszűnéséről szóló értesítést.
Amennyiben a kölcsöntartozás átvállalásához az MFB Zrt. nem járul hozzá, akkor ezt a
döntés meghozatalát követő 6 banki munkanapon belül írásban közli az érintett
hitelintézetekkel.
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5.10 Ellenőrzés

Hatodik rész: Záró rendelkezések

Az MFB Zrt. a hitelprogram előírásainak végrehajtását a hitelintézetektől kapott
adatszolgáltatás adataira támaszkodva folyamatosan ellenőrzi. Ezen túlmenően az MFB Zrt.
a hitelprogram feltételeinek teljesülését jogosult a hitelintézetnél és az ügyfélnél – a
helyszínen is – ellenőrizni.
Az MV Zrt. a refinanszírozásra kötött Közvetítői szerződés/ekben rögzítettek szerint jogosult
ellenőrizni az ügyfelet, illetve az ügyletet.
5.11 Szerződésszegés
Jogszabálysértés vagy szerződésszegés esetén az MFB Zrt. illetve az MV Zrt. a hitelező
javára a maga számára jogszabályban vagy szerződésben kikötött jogokat gyakorolhatja.
A Keretmegállapodás alapján alkalmazandó szankciókra vonatkozó döntést követően az
MFB Zrt. levélben értesíti a hitelintézetet az ellenőrzés folytán az MFB Zrt.-ben született
határozatról, így a soron kívüli kölcsön-visszafizetés összegéről, a fizetendő késedelmi kamat
mértékéről.
A hitelintézet értesítése után az MFB Zrt. intézkedik a hitelintézet pénzforgalmi számlájának
megterheléséről
azonnali
inkasszó
formájában,
amennyiben
ezt
a
jogát
keretmegállapodásban kikötötte.
Az MV Zrt.-vel kötött Közvetítői szerződés külön szabályozza a szerződésszegés esetén
alkalmazandó szankciókat.
5.12 Kapcsolattartás
MFB Zrt. Pénz- és Tőkepiaci Műveletek Igazgatósága
Refinanszírozási Főosztály
Cserés Ákos igazgató
Tel.: 428-1702
Vadas Attila osztályvezető
Tel.: 428-1343
cseres.akos@mfb.hu, vadas.attila@mfb.hu
MFB Zrt. Back-office Igazgatóság
Borák Péter igazgató
Tel.: 428-1376
Konc Eszter osztályvezető
Tel.: 428-1491
borak.peter@mfb.hu, konc.eszter@mfb.hu

A jelen Útmutatóban nem szabályozott kérdésekben, és a hitelek kezelése során felmerülő
kérdésekben az MFB Zrt., a program megvalósítására kiírt pályázattal kapcsolatban a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró MV Zrt. jogosult – írásban – állást
foglalni.
Az MFB Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy – előzetesen egyeztetve az MV Zrt.-vel – a
Terméktájékoztatóban foglaltakat módosítsa.
A Terméktájékoztatóban foglaltakra vonatkozó változtatásokról az MFB Zrt. és/vagy az MV
Zrt. közleményben tájékoztatja a hitelintézeteket és a vállalkozásokat.

Hetedik rész: Mellékletek felsorolása
1. számú melléklet: A hiteligénylő által kitöltendő adatlap
2. számú melléklet: A hitelintézet által kitöltendő refinanszírozási kölcsönkérelem
3. számú melléklet:
Refinanszírozási kölcsönszerződés
4. számú melléklet:
Lehívási igénybejelentés
5.a számú melléklet
Forgóeszköz GOP letét/letéti számla szerződés
5.b számú melléklet
Forgóeszköz KMOP letét/letéti számla szerződés

Fax: 428-1573
Fax: 428-1573

Fax: 428-1673
Fax: 428-1673

MFB Zrt. Termékfejlesztési Igazgatóság
Söllei Jánosné igazgató
Tel.: 428-1618
Fax: 428-1616
Marsi Márk osztályvezető
Tel.: 428-1705
Fax: 428-1616
Kovács Gergely főmunkatárs
Tel.: 428-1371
Fax: 428-1616
sollei@mfb.hu, marsi.mark@mfb.hu, kovacs.gergely@mfb.hu
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