Módosult a Pénzügyi eszköz című hitelprogram
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020
keretében megjelent „Pénzügyi eszköz” című (EFOP-5.1.1-17 kódszámú) hitelprogram
Termékleírása az alábbiak szerint:

1. A Termékleírás „Hitelprogram keretösszege” pontja
Pontosításra került az alábbiak szerint:
Termékleírás szerint:
1.37 milliárd forint.
Termékleírás módosítás után:
1.370.000.000 Ft.
2. A Termékleírás „Kölcsönfelvevők köre” pontja
Kiegészült az alábbiakkal:
Termékleírás szerint:
Termékleírás módosítás után:
Magyarország kevésbé fejlett régióiban 1
1:

Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld,
Dél-Alföld.

3. A Termékleírás „Kölcsönfelvevők köre” pontja
Módosult az alábbiak szerint:
Termékleírás szerint:
Gazdálkodási formakód szerint:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

113
114
116
117
141
142
226
228
231

Korlátolt felelősségű társaság
Részvénytársaság
Közkereseti társaság
Betéti társaság
Európai részvénytársaság (SE)
Európai szövetkezet (SCE)
Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
Egyéni cég
Egyéni vállalkozó

Termékleírás módosítás után:
Gazdálk odási formak ód szerint:
a. 113 Korlátolt felelősségű társaság
b. 114 Részvénytársaság

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

116
117
121
129
141
142
226
228
231

Közk ereseti társaság
Betéti társaság
Szociális szövetk ezet
Egyéb szövetk ezet (1992. I. tv., 1996. XXXII. tv., 2000. CXLI. tv.)
Európai részvénytársaság (SE)
Európai szövetk ezet (SCE)
Külföldi vállalk ozás magyarországi fiók telepe
Egyéni cég
Egyéni vállalk ozó

4. A Termékleírás „Hitelprogramból kizártak köre” pontja
Módosult az alábbiak szerint:
Termékleírás szerint:
A) A Hitelprogramból kizárt az a Hiteligénylő,
1) amely gazdaságilag potenciálisan nem életképes;
2) amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy egyéb - a
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, és/vagy
amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság
számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);
3) amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a finanszírozási döntés szakmai,
pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot
szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
4) amellyel szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenységének
korlátozását rendelte el;
5) amely, mint Gazdasági Társaság és az ezen Gazdasági Társaság többségi
tulajdonosának többségi tulajdonában álló más Gazdasági Társaság (végső)
kedvezményezett a 2007-2013-as programozási időszakban az európai uniós
társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben
(illetve a végső kedvezményezettel kötött szerződésben vagy a kezességvállalói
nyilatkozatban) rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét, valamint
jogosulatlan forrásfelhasználással összefüggő tartozását nem dolgozta le, amíg e
késedelem fennáll;
6) amely mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez
szükséges körülményeket kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer
céljaival ellentétes előnyhöz jusson;
7) amely az Áht. vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban;
8) amely jogszabályban, termékleírásban vagy a Kölcsönszerződés megkötésének
feltételeként
meghatározott
adatszolgáltatási
kötelezettséget
nem teljesíti,
nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett
nyilatkozatát visszavonja;
9) amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, azaz
- nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
- a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget,
- nem minősül átlátható szervezetnek;
10) amely, vagy amelynek Kapcsolódó vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti
adótartozással rendelkezők adatbázisában;
11) amely, vagy amelynek Kapcsolódó vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti
adóhiánnyal rendelkezők adatbázisában;
12) amelynek természetes személy kezese, illetve az egyéb biztosítékot nyújtó

természetes
személy
adósként,
adóstársként, illetve egyéb kötelezettként
adósságrendezési eljárás hatálya alatt áll;
13) amelynek kockázatvállalási szerződésből (hitel, kölcsön, pénzügyi lízing, pénzügyi
intézményi garancia stb.) eredő lejárt tartozása van;
14) amelynek harmadik személy felé olyan kötelezettsége áll fenn, amely a Kölcsönnel
létrejött Projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
15) amely a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
16) A program nem támogatja azon vállalkozásokat, melyek fő- és/vagy fejlesztendő
tevékenysége az agrár-, az infokommunikációs, a pénzügyi és az ingatlanszektorban
van, illetve a jogszabályi úton kizárt tevékenységeket;
17) Semmilyen jellegű támogatás nem nyújtható ezen intézkedés keretében azon
vállalkozásoknak, amelyek visszatérítendő támogatásban részesülnek valamely más
Operatív Programból.
Termékleírás módosítás után:
A) A Hitelprogram keretében kizárt az a Hiteligénylő és/vagy nem köthető
Kölcsönszerződés és nem folyósítható Kölcsön olyan Mikro-, Kis- és
Középvállalkozásnak:
1)
amely gazdaságilag potenciálisan nem életképes;
2)
amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy egyéb
- a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, és/vagy
amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság
számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);
3)
amely vállalkozás adószáma felfüggesztésre került;
4)
amely vállalkozás (kényszer)törlési eljárás alatt áll;
5)
amennyiben a vállalkozás gazdasági társaság vagy szövetkezet, úgy a vállalkozás
•
valamely kapcsolt vállalkozása, vagy valamely legalább 20% vagy 20%-ot
meghaladó tulajdoni résszel rendelkező tulajdonosának többségi tulajdonában lévő cége
és/vagy kapcsolt vállalkozása csőd-, vagy felszámolási eljárás alatt áll, továbbá;
•
valamely kapcsolt vállalkozása, vagy valamely legalább 20% vagy 20%-ot
meghaladó tulajdoni résszel rendelkező tulajdonosának többségi tulajdonában lévő cégei
és/vagy kapcsolt vállalkozása(i) ellen végrehajtási eljárás indult,
6)
amennyiben a vállalkozás egyéni vállalkozó úgy
•
rendelkezik olyan társaságban többségi tulajdonjoggal vagy cégképviseleti
jogosultsággal, amely csőd-, végelszámolási- vagy felszámolási eljárás alatt áll és az
eljárás indításakor a többségi tulajdonjog vagy a cégképviseleti jogosultság fennállt;
•
rendelkezik olyan társaságban többségi tulajdonjoggal vagy cégképviseleti
jogosultsággal, amely végrehajtási eljárás alatt áll és az eljárás indításakor a többségi
tulajdonjog vagy a cégképviseleti jogosultság fennállt;
7)
amely a Kölcsönszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez
szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
8)
amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a finanszírozási döntés szakmai,
pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot
szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozat ot tett;
9)
amellyel
szemben
a
bíróság
jogerősen
büntetőjogi
intézkedésként
tevékenységének korlátozását rendelte el;
10)
amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tet t eleget;
11)
amely mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez
szükséges körülményeket kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival
ellentétes előnyhöz jusson;

12)
amely államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban;
13)
amely jogszabályban, termékleírásban vagy a Kölcsönszerződés megkötésének
feltételeként
meghatározott
adatszolgáltatási
kötelezettséget
nem
teljesíti,
nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett
nyilatkozatát visszavonja;
14)
amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, azaz
nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget,
nem minősül átlátható szervezetnek;
15)
amely, vagy amelynek Kapcsolódó vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti
adótartozással rendelkezők adatbázisában;
16)
amely, vagy amelynek Kapcsolódó vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti
adóhiánnyal rendelkezők adatbázisában;
17)
amelynek természetes személy kezese, illetve az egyéb biztosítékot nyújtó
természetes
személy
adósként,
adóstársként,
illetve
egyéb
kötelezettként
adósságrendezési eljárás hatálya alatt áll;
18)
amely a Hitelprogramban korábban nyújtott lejárt vagy nem teljesítő Kölcsönnel
rendelkezik;
19)
amelynek harmadik személy felé olyan kötelezettsége áll fenn, amely a Kölcsönnel
létrejött Projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
20)
amely a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
21)
A program nem támogatja azon vállalkozásokat, melyek fő- és/vagy fejlesztendő
tevékenysége az agrár-, az infokommunikációs, a pénzügyi és az ingatlanszektorban van,
illetve a jogszabályi úton kizárt tevékenységeket;
22)
Semmilyen jellegű támogatás nem nyújtható ezen intézkedés keretében azon
vállalkozásoknak, amelyek visszatérítendő támogatásban részesülnek valamely más
Operatív Programból.

5. A Termékleírás „Hitelprogramból kizártak köre” pontja
Kiegészült az alábbiak szerint:
Termékleírás szerint:
Termékleírás módosítás után:
B) Az Állami Támogatási szabályok szerinti kizárások
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nem részesíthetők Támogatásban
az alábbi vállalkozások, valamint nem nyújthatók az alábbi támogatások:
9)
amely egy és ugyanazon vállalkozásként a rendeletben meghatározott
összeghatár felett az ott meghatározott időtartamon belül részesült, illetve részesülne
csekély összegű támogatásban.

6. A Termékleírás „Hitelprogramból kizártak köre” pontja
Módosult az alábbiak szerint:

Termékleírás szerint:
C) A Hitelprogram vonatkozásában nem nyújtható Kölcsön
1)
potenciálisan gazdaságilag nem életképes projektek finanszírozására;
2)
Vissza Nem Térítendő Támogatás előfinanszírozására, valamint Vissza Nem
Térítendő Támogatás nem használható fel a Kölcsön törlesztésére;
3)
a Végső Kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó (ÁFA)
finanszírozására;
4)
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.
törvény 3. §-a alapján nyújtott vagy igénybe vett pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi
szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására kiváltására üzletrész, részvény és
más társasági részesedés vásárlására;
5)
a hitelkérelem benyújtása napját követő napot megelőzően megkezdett projekt
finanszírozására;
6)
a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben
(fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott projekt finanszírozására azzal, hogy több
elemből és/vagy több ütemből álló projekt esetén csak olyan projekt elem és/vagy ütem
finanszírozható, amely a hiteldöntés napján fizikailag még nem lezárt (befejezett) vagy
teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) még nem végrehajtott (befejezett);
7)
a Hiteligénylő (Végső Kedvezményezett) vállalkozás közvetlen vagy közvetett
tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, e személyek
Közeli Hozzátartozóitól, valamint e személyek vagy Közeli Hozzátartozóik tulajdonában
álló vállalkozástól, továbbá a Hiteligénylő (Végső Kedvezményezett) Partner- vagy
Kapcsolódó Vállalkozásától történő beszerzések finanszírozására, továbbá mindezen
személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beszerzések finanszírozására;
8)
mezőgazdasági termelő vállalkozás - azaz olyan természetes vagy jogi személy,
amelynek a hitelkérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti
év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy Egyéni Vállalkozók esetében az
adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből
származik - projektje finanszírozására;
9)
az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek előállítására
irányuló projektek finanszírozására;
10)
a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében felsorolt
tevékenységekből eredő, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését
elősegítő beruházások finanszírozására;
11)
repülőtéri infrastrukturális beruházások finanszírozására, a környezetvédelemhez
kapcsolódók kivételével, vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás
mérsékléséhez vagy c sökkentéséhez szükséges beruházások kísérik;
12)
amennyiben a támogatás célja az alábbi üzleti tevékenységek valamelyikének
finanszírozása:
a.
illegális gazdasági tevékenység (azaz olyan termelési, kereskedelmi vagy egyéb
tevékenység, amely az alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás alapján illegális,
ideértve az ember reprodukciós célú klónozását);
b.
dohány és dohánytermékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása;
c.
bármilyen típusú fegyver vagy lőszer gyártásának vagy kereskedelmének
finanszírozása, illetve bármilyen jellegű katonai művelet;
d.
kaszinó és annak megfelelő vállalkozás;
e.
online szerencsejáték és online kaszinó;
f.
pornográfia és prostitúció;
g.
atomerőmű leállítása és építése;
h.
olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatása, fejlesztése
vagy a velük kapcsolatos technikai alkalmazások, amelyek célja a fenti a) -g) pontokban

említett tevékenységek támogatása, vagy amelynek célja az elektronikus információs
hálózatokba való illegális belépés vagy az elektronikus adatok letöltésének elősegítése.
Termékleírás módosítás után:
C) A Hitelprogram vonatkozásában nem nyújtható Kölcsön
1)
potenciálisan gazdaságilag nem életképes projektek finanszírozására;
2)
Vissza Nem Térítendő Támogatás előfinanszírozására , valamint Vissza Nem
Térítendő Támogatás nem használható fel a Kölcsön törlesztésére;
3)
a Végső Kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó
finanszírozására;
4)
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.
törvény 3. §-a alapján nyújtott vagy igénybe vett pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi
szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására;
5)
üzletrész, részvény és más társasági részesedés vásárlására;
6)
a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben
(fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott projekt;
7)
a Hiteligénylő (Végső Kedvezményezett) vállalkozás közvetlen vagy közvetett
tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve e
személyek Közeli Hozzátartozóitól, valamint e személyek vagy Közeli Hozzátartozóik
tulajdonában álló vállalkozástól, továbbá a Hiteligénylő (Végső Kedvezményezett)
Partner- vagy Kapcsolódó Vállalkozásától történő beszerzések finanszírozására, illetve
mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beszerzések
finanszírozására;
8)
mezőgazdasági termelő vállalkozás - azaz olyan természetes vagy jogi személy,
amelynek a hitelkérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzlet i
év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy Egyéni Vállalkozók esetében az
adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből
származik - projektje finanszírozására;
9)
az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek előállítására
irányuló projektek finanszírozására;
10)
amennyiben a támogatás célja az alábbi üzleti tevékenységek valamelyikének
finanszírozása:
a.
illegális gazdasági tevékenység (azaz olyan termelési, kereskedelmi vagy egyéb
tevékenység, amely az alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás alapján illegális,
ideértve az ember reprodukciós célú klónozását);
b.
dohány és dohánytermékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása;
c.
bármilyen típusú fegyver vagy lőszer gyártásának vagy kereskedelmének
finanszírozása, illetve bármilyen jellegű katonai művelet;
d.
kaszinó és annak megfelelő vállalkozás;
e.
online szerencsejáték és online kaszinó;
f.
pornográfia és prostitúció;
g.
atomerőmű leállítása és építése;
h.
olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatása, fejlesztése
vagy a velük kapcsolatos technikai alkalmazások, amelyek célja a fenti a) -g) pontokban
említett tevékenységek támogatása, vagy amelynek célja az elektronikus információs
hálózatokba való illegális belépés vagy az elektronikus adatok letöltésének elősegítése.
11)
infrastrukturális javak, ingatlan és föld- , telek- vásárlására

12)
kizárólag pénzügyi tranzakciót megvalósító, illetve befektetési, továbbértékesítési
célú
eszközvásárlások
és
eszközfejlesztések
–
ideértve
az
ilyen
típusú
ingatlanfejlesztéseket is – finanszírozására;
13)
funkcionálisan önállótlan projekt megvalósítására;
14)
kábítószer
előállítás,
kereskedelem,
fegyverkereskedelem,
pénzmosás,
játékautomaták üzemeltetése, prostitúció elősegítése, hulladék égetés és mérgező
hulladék feldolgozása, továbbá egyéb bűncselekménynek minősülő célokra.

7. A Termékleírás „Kölcsön felhasználása” pontja
Módosult az alábbiak szerint:
Termékleírás szerint:
1) Projektek megvalósítási helye
A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló
ingatlanra (székhelyre, telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni.
Hardver és szoftver beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely
vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra
kerülnek.
Termékleírás módosítás után:
1) Projektek megvalósítási helye
A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló
székhely, telephely, vagy fióktelepkönyveiben kell kimutatni, számvitelileg aktiválni.

8. A Termékleírás „Kölcsön felhasználása” pontja
Módosult az alábbiak szerint:
Termékleírás szerint:
3) Elszámolható költségek köre
A beruházás költségei alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:
Számv. tv.) hatálya alá tartozó Végső Kedvezményezettek esetében a Számv. tv. 47. §,
48. § és 51. §-a által meghatározottakat, az Szja. tv. hatálya alá tartozó Végső
Kedvezményezettek esetében az Szja. tv. 3. § 54. pontjában meghatározottakat kell
érteni a következő eltéréssel.
A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az
egyes költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást a 272/2014 (XI.5.)
Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti Szabályozás az elszámolható
költségekről útmutató tartalmazza.
A Projekt költségvetésében azok a költségek számolhatók el, amelyek
elengedhetetlenül szükségesek a Projekt végrehajtásához.
Termékleírás módosítás után:

3) Elszámolható költségek köre
A beruházás költségei alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a
továbbiakban: Számv. tv.) hatálya alá tartozó Végső Kedvezményezettek
esetében a Számv. tv. 47. §, 48. § és 51. §-a által meghatározottakat, a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja, tv.)
hatálya alá tartozó Végső Kedvezményezettek esetében az Szja. tv. 3. § 54.
pontjában meghatározottakat kell érteni a következő eltéréssel.
A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az
egyes
költségtípusokra
vonatkozó
részletes
szabályozást
a
2014-2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét
képező Nemzeti Szabályozás az elszámolható költségekről útmutató tartalmazza.
A Projekt költségvetésében azok a költségek számolhatók el, amelyek
elengedhetetlenül szükségesek a Projekt végrehajtásához.
9. A Termékleírás „Kölcsön felhasználása” pontja
Módosult az alábbiak szerint:
Termékleírás szerint:
3) Elszámolható költségek köre
A támogatható tevékenységek keretében csak az alábbi költségek számolhatók el a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének megfelelően
b)
3.3.10.1. pontjának megfelelő új tárgyi eszköz beszerzés;
d)
3.3.10.3. pontjának megfelelő immateriális javak beszerzése - önállóan nem, csak
az a)-b) pont szerinti valamely beruházási tevékenységgel együtt támogatható;
e)
3.4.1. Harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó, az Sztv. 3. § (7) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti igénybe vett
szolgáltatások és egyéb szolgáltatások költsége számolható el;
m) 3.7.3.2.1. A szállásköltségek elszámolása esetén vendég-éjszakánként, belföldi
szállás esetén legfeljebb a következő táblázat szerinti bruttó költség számolható el;
A
B
1.
Turisztikai
Bruttó
régió
szállásköltség
(1 főre)
2.
Budapest
23 900 Ft
kiemelt
üdülőkörzet
3.
Pest megye
15 000 Ft
4.
Közép13 300 Ft
Dunántúl
5.
Nyugat13 700 Ft
Dunántúl
6.
Dél-Dunántúl
11 400 Ft
7.
Észak13 500 Ft
Magyarország
8.
Észak-Alföld
10 900 Ft
p)
5.2.3.6.
pontja
alapján
az
a)-b)
pont
szerinti valamely
beruházási
tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó, a Számv. tv. 3. § (6) bekezdés 5. pontja

szerinti készletbeszerzés költsége. Készletbeszerzés legfeljebb a Kölcsön összegének
35%-a erejéig finanszírozható azzal, hogy a visszaigényelhető (levonható) ÁFA nem
finanszírozható.
Használt eszköz beszerzése az alábbi feltételek t eljesülése esetén elszámolható:
A használt eszköz ára nem haladhatja meg a piaci árat (ennek igazolása történhet
független értékbecslő igénybevételével vagy a Tao. tv -ben. foglalt értékcsökkenési leírás
mértékek alkalmazásával, mely utóbbit az eladó cégszerűen aláírt ez irányú nyilatkozattal
igazol. Az igazolás megléte szerződéskötési feltétel).

Termékleírás módosítás után:
3) Elszámolható költségek köre
A támogatható tevékenységek keretében csak az alábbi költségek számolhatók el a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének megfelelően
b)
3.3.10.1. pontjának megfelelő tárgyi eszköz beszerzés;
d)
3.3.10.3. pontjának megfelelő immateriális javak beszerzése - önállóan nem, csak
az b)-c) pont szerinti valamely beruházási tevékenységgel együtt támogathat ó;
e)
3.4.1. Harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó, a Számv. tv. 3. § (7) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti igénybe vett
szolgáltatások és egyéb szolgáltatások költsége számolható el;
m) 3.7.3.2.1. A szállásköltségek elszámolása esetén vendég-éjszakánként, belföldi
szállás esetén legfeljebb a következő táblázat szerinti bruttó költség számolható el;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A
Turisztikai régió
Budapest kiemelt üdülőkörzet
Pest megye
Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld

B
Bruttó szállásköltség (1 főre)
23 900 Ft
15 000 Ft
13 300 Ft
13 700 Ft
11 400 Ft
13 500 Ft
10 900 Ft
11 300 Ft

p)
5.2.3.6.
pontja
alapján
az
b)-c)
pont
szerinti valamely
beruházási
tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó, a Számv. tv. 3. § (6) bekezdés 5. pontja
szerinti készletbeszerzés költsége. Készletbeszerzés legfeljebb a Kölcsön összegének
35%-a erejéig finanszírozható azzal, hogy a visszaigényelhető (levonható) ÁFA nem
finanszírozható.
Használt eszköz beszerzése az alábbi feltételek teljesülése esetén elszámolható:

A használt eszköz ára nem haladhatja meg a piaci árat (ennek igazolása történhet
független értékbecslő igénybevételével vagy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvényben (a továbbiakban: Tao. tv.) foglalt értékcsökkenési leírás
mértékek alkalmazásával, mely utóbbit az eladó cégszerűen aláírt ez irányú nyilatkozattal
igazol. Az igazolás megléte szerződéskötési feltétel).

10. A Termékleírás „Törlesztés és kamatfizetés ütemezése, előtörlesztés”
Hitelprogramból kizártak köre” pontja
Módosult az alábbiak szerint:
Termékleírás szerint:
Az előtörlesztett összeg(ek)et a Bank – az alábbi bekezdésben meghatározott kivétellel –
főszabály szerint az utolsó törlesztő részlet(ek) teljesítésére (csökkentésére) fordítja,
ezáltal a Kölcsön futamideje lerövidül.

Termékleírás módosítás után:
Az előtörlesztett összeg(ek)et a Bank – az alábbi bekezdésben meghat ározott kivétellel –
főszabály szerint az utolsó törlesztő részlet(ek) teljesítésére (csökkentésére) fordítja,
ezáltal a Kölcsön futamideje lerövidülhet.

11. A Termékleírás „Biztosítékok köre” pontja
Módosult az alábbiak szerint:
Termékleírás szerint:
A Projekt tárgyát kötelező a fedezeti körbe bevonni, kivéve a Projekt keretében
beszerzett immateriális javakat, amelyek fedezetként történő bevonása nem kötelező.
Az







alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:
ingatlan jelzálog,
ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön, készleten),
fizetési számla követelésen alapított óvadék,
Gazdasági Társaság és Szövetkezet hitelfelvevő esetén a tulajdonos készfizető
kezessége,
egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége,
hitelintézet által vállalt garancia.

Termékleírás módosítás után:
A Projekt tárgyát képező eszközbeszerzés esetén kötelező a fedezeti körbe bevonni,
kivéve a Projekt keretében beszerzett immateriális javakat, amelyek fedezetként történő
bevonása nem kötelező.
Az






alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:
ingatlan jelzálog,
ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön, készleten),
fizetési számla követelésen alapított óvadék,
Gazdasági Társaság, Szövetkezet hitelfelvevő esetén a
kezessége,
egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége,

tulajdonos

készfizető



hitelintézet által vállalt garancia.

12. A Termékleírás „Hitelkérelmek benyújtása” pontja
Módosult az alábbiak szerint:
Termékleírás szerint:
A Kölcsönt kizárólag a hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt
mellékletek csatolásával lehet igényelni. Amennyiben bármelyik kötelezően előírt
melléklet hiányzik, a hitelkérelem nem fogadható be.
A hitelkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő
jogosítvánnyal rendelkező Közvetítőhöz nyújtható be. A Közvetítők listáját az MFB Zrt. a
www.mfb.hu és a www.mfbpont.hu honlapokon teszi közzé.
Termékleírás módosítás után:
A Kölcsönt kizárólag a hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt
mellékletek csatolásával lehet igényelni. Amennyiben bármelyik kötelezően előírt
melléklet hiányzik, a hitelkérelem nem fogadható be.
A hitelkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő
jogosítvánnyal rendelkező MFB Pontokhoz nyújtható be. Az MFB Pontok listáját az MFB
Zrt. a www.mfb.hu és a www.mfbpont.hu honlapokon teszi közzé.

13. A Termékleírás „Állami Támogatás formája” pontja
Módosult az alábbiak szerint:
Termékleírás szerint:
A Hitelprogram keretében támogatható tevékenységekre eső támogatás tartalom a 20142020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.)
Korm. rendelet alapján uniós versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő
támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg:
Termékleírás módosítás után:
A Hitelprogram keretében támogatható tevékenységek a 2014-2020 programozási
időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján uniós
versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra
vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg:

