
A program elsődleges célja a járványügyi veszély-
helyzet okozta gazdasági hatások, veszteségek 
csökkentése; a nehéz helyzetbe került, illetve poten-
ciálisan nehézségekkel szembesülő vállalkozások 
finanszírozásának támogatása. A program olyan 
mikro-, kis- és középvállalkozások számára készült, 
amelyeknek finanszírozási igényeit a kereskedel-
mi hitel intézetek nem tudják kielégíteni és így nem, 
vagy lényegesen kedvezőtlenebb feltételekkel jut-
hatnak hozzá azokhoz a külső pénzügyi forrásokhoz, 
amelyek a versenyképességük fenntartását és a fo-
lyamatos fejlődésüket biztosítják.   

A PROGRAM CÉLJA

A programot Pénzügyi Vállalkozásokon keresztül 
a Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező   
induló vagy meglévő mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok, egyéni vállalkozók és cégek, őstermelők, szövet-
kezetek is igényelhetik.

JOGOSULTAK

HITELCÉLOK

• új vagy használt tárgyi eszköz vásárlása, beszer-
zése

• saját tulajdonú tárgyi eszköz átalakítása, korsze-
rűsítése

• kapacitás bővítése
 – ingatlanvásárlás
 – ingatlan beruházás
• immateriális javak beszerzése
• önálló forgóeszköz-finanszírozás
 –  forgóeszköz-finanszírozást célzó hitelek elő- és 

végtörlesztése
 –  személyi jellegű ráfordítások és a hiteligénylő 

működési költségeinek finanszírozása 
• nem NHP forrású beruházási hitel, beruházási hi-

telt kiváltó hitel kiváltása

• a forrást a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hi-
telprogramja biztosítja

• kedvező árazás, a kamattámogatásnak és  
a 80%-os állami készfizető kezességvállalásnak 
köszönhetően

• maximum évi 2,5%-os kamat 
• az igényelhető összeg minimum 1 millió, maxi-

mum 150 millió Ft
• induló vállalkozások is igényelhetik

ELŐNYÖK

• beruházási hitel
• önálló forgóeszköz hitel (ideértve forgóeszköz- 

finanszírozást célzó hitelek elő- és végtörlesztését)
• beruházási hitelt kiváltó hitel

FINANSZÍROZÁSI TÍPUSOK

MFB Krízis Hitelprogram

LEHETŐSÉG ÉS ESZKÖZ 
A FOLYTATÁSHOZ



01. Hitelkérelemhez 
szükséges dokumentáció 
beszerzése és benyújtása 
a Pénzügyi Vállalkozás felé

06. Hitelkérelem bírálata 
a Pénzügyi Vállalkozás 
által kialakított belső fo
lyamatok szerint 

05. Szükség esetén 
helyszíni szemle

10. Refinanszírozási kérelem 
bírálata (A Pénzügyi Vállalko
zás hiteldöntéséhez szüksé
ges dokumentáció hiánytalan 
beérkezésétől számított  
maximum 20 munkanap)

13. Kölcsönszerződés meg
kötése és közjegyzői okiratba 
foglalása az Adós és a Pénzügyi 
Vállalkozás között

07. Refinanszírozási 
kérelem benyújtása 
az MFB Zrt. felé

09. Hiánypótlással  
kapcsolatos kérdések 
egyeztetése az MFB Zrt.  
és a Pénzügyi Vállalkozás 
között

14. Folyósítási feltételek 
teljesülése

08. Refinanszírozási kére
lem alaki és tartalmi ellen
őrzése az MFB Zrt. által

15. Folyósítás

02. Hitelkérelem 
előszűrése a Pénzügyi 
Vállalkozás által

03. Hitelkérelem alaki 
és tartalmi ellenőrzése 
a Pénzügyi Vállalkozás 
által

04. Hiánypótlással 
kapcsolatos kérdések 
egyeztetése

11. Refinanszírozási köl
csönszerződés megkötése 
a Pénzügyi Vállalkozás és 
az MFB Zrt. között

12. Azonosítás a szerződés
kötés előtt (szemé lyesen 
a Pénzügyi Vállalkozásnál)

A tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek, a kölcsön- 
nyújtás a hitelbírálat függvénye. A Hitelprogram részleteit a Termékleírás 
és az Útmutató tartalmazza, mely az mfb.hu oldalon érhető el. A részletes 
szerződéses feltételekkel és a termék kondícióival kapcsolatban kérjük, 
forduljon a Hitelprogramban résztvevő Pénzügyi Vállalkozásokhoz. www.mfb.hu

FONTOS TUDNIVALÓK

 Hitelösszeg:  • beruházási hitel: ügyletenként 1-150 millió Ft
  •  forgóeszközhitel: ügyletenként és ügyfelenként  1-150 millió Ft

 Kamat:  maximum 2,5%/év (kamattámogatást tartalmaz)

 Állami kezesség díja:  0,1%/év (támogatást tartalmaz)

 Tőketörlesztés gyakorisága:  havonta

A HITELKÉRELEM
MENETE

Beruházási hitel Beruházási hitelt  
kiváltó hitel

Önálló  
forgóeszközhitel

Saját erő: min. 10% 0%

Rendelkezésre  
tartási idő: max. 2 év max. 3 hónap max. 1 év 

Futamidő: min. 1 év + 1 nap 
max. 10 év

min. 1 év + 1 nap 
max. 3 év

Türelmi idő: max. 2 év max. 1 év
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