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Növekedési Hitelprogram I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási hitelek 
igénybevételének módjáról és feltételeiről 

 

 

 
Tisztelt Partnerünk! 
 
 
Hírlevelünk aktuális számában a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) által meghirdetett 
Növekedési Hitel Program (továbbiakban NHP) I. és II. Pillérének lehetőségeiről - mely a 2004. évi 
XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő cégek finanszírozási helyzetének 

javítását célozza - szeretnénk Önöket tájékozatni. 
 
A 2013. június 1-jén elindult, három pillérből álló NHP elsősorban a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
hitelezésének elősegítésére hivatott. A program I. és II. pillérének keretében az MNB kedvezményes 
kamatozású, legfeljebb 10 éves futamidejű, forintban denominált refinanszírozási hitelt nyújt a 
hitelintézeteknek, amelyek ezt – maximalizált kamat mellett – továbbhitelezik a kkv-knak.  
 
 

A) Milyen célokra használható fel az MNB Növekedési Hitel? 
 
Az I. Pillér keretében 

o új beruházás* finanszírozására, 

o forgóeszköz-finanszírozásra**,  

o az Európai Uniótól igényelt finanszírozáshoz szükséges önrész, illetve előfinanszírozás 
biztosítására, vagy 

o az előzőekben meghatározott célokra az Ügyfél által belföldi hitelintézettől Magyarországon 
felvett, forintban fennálló kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltására van lehetőség. 

 
A II. Pillérben az MNB Növekedési Hitelprogram keretein kívül 

o    az Ügyfél által belföldi hitelintézettől Magyarországon felvett devizaalapú (azaz külföldi 
devizanemben fennálló vagy külföldi devizanemben nyilvántartott) kölcsöntartozás vagy 

o    pénzügyi lízing forintalapú kölcsönnel való kiváltására van mód. 
 
* Beruházási hitelek alatt az MNB a program szempontjából a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szmt.) 25. § szerint 
meghatározott immateriális javak és az Szmt. 26. § szerint meghatározott tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére, a már 
meglévő eszközök korszerűsítésére és kapacitásuk bővítésére, továbbá az Szmt. 27. § szerint meghatározott tartós 
részesedések közül az 50 százalék feletti tulajdoni jogot jelentő részesedés szerzésre nyújtott hiteleket érti. 
  
** Forgóeszköz-finanszírozási hitelek alatt az MNB a program szempontjából az Szmt. 28. § (2)-(4) pontja szerint 
meghatározott készletek vásárlására és az Szmt. 29. § (2) szerint meghatározott vevői követelések finanszírozására 
nyújtott hiteleket érti. 
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B) Általános feltételrendszer 

 
i) Kkv besorolás 

A mikro-, kis-és középvállalkozások meghatározásánál a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény fogalmai az irányadóak:  

- 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, 

- csak azon kkv vehet részt az NHP-ban, amely akár külföldön lévő kapcsolt- és 
partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a 
vállalkozás nyilvántartási alapján is kkv-nak minősül. 

A hitelszerződés adósa továbbá nem lehet pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény vagy 
elektronikus pénzt kibocsátó vállalkozás vagy – meghatározott kivételekkel – bármely hitelintézet 
kapcsolt vállalkozása. A kkv és a kkv-val kötött hitelszerződés biztosítéki kötelezettje nem lehet 
hitelintézet kapcsolt vállalkozása (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint). 
 

ii) Köztartozás mentesség 

Az a vállalkozás kaphat kölcsönt a hitelprogram alapján, amelynek nincs lejárt köztartozása, illetve 
hiteltartozása. 

 

iii) Fedezet 

A kkv rendelkezik továbbá a hitelfelvételhez megfelelő bonitással és biztosítéki háttérrel. 
 
 

C) További információk, határidő 
 

A hitelprogram további részletei megtalálhatóak az MNB honlapján: www.mnb.hu 
Továbbá mindenképpen fel kell venni a kapcsolatot a hitelező bankkal (elsősorban a számlavezető 

bankot javasoljuk) és személyesen érdeklődni az adott bank által kialakított feltételrendszerről. 
 
A program keretében megkötött hitelszerződés alapján a kölcsön lehívására legkésőbb 2013. 
augusztus 29-ig van lehetőség. 
 
 
 
Dávid Éva 
közgazdász, adótanácsadó, mérlegképes könyvelő 
E: eva.david@iso-focus.hu 
M: +36 30 9719092 


