
 

 
 MFB KISFALUDY TURIZMUS-FEJLESZTÉSI HITELPROGRAM 

 
 

A magyar turizmus minőségi fejlesztését, versenyképességének fokozását, meglévő szerepének 
erősítését, hazánk turisztikai vonzerejének növelését támogató kedvező feltételű finanszírozás 
biztosítása Kis- és Középvállalatok részére. 
A Hitelprogram a Magyarországon megvalósuló turisztikai beruházások finanszírozásával elsősorban a 
hazai kereskedelmi szálláshelyek és vendéglátóhelyek szolgáltatásainak fejlesztését, meglévő 
kapacitásaik bővítését, új kapacitások létrehozását, kihasználtságuk javítását, illetve új turisztikai 
attrakciók létrehozását, rendezvények szervezését kívánja elősegíteni. 
 
A hitelprogram keretösszege: 50 milliárd Ft 
 
A Hitel összege: Hitelfelvevőnként  

 - meglévő turisztikai kapacitáshoz kapcsolódó fejlesztés esetén minimum 10 millió forint, 
maximum 500 millió forint,  
- új turisztikai kapacitás létrehozására irányuló beruházás esetén minimum 10 millió forint, 
maximum 3 milliárd forint. 

Saját erő: minimum 10% 

Hitelfelvevők köre: Azok a KKV kritériumoknak megfelelő új és meglévő vállalkozások, amelyek 
Magyarországon bejegyzett székhellyel (vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 
Magyarországon fiókteleppel/telephellyel) rendelkeznek és szálláshely-szolgáltatás vagy vendéglátás 
területén tevékenykednek. 
 
Hitelprogramból kizártak köre: 
A Hitelprogram keretében nem részesülhet finanszírozásban - nem köthető kölcsönszerződés és nem 
folyósítható Hitel - olyan KKV-nak:  

1) amely cégbíróságon nincs bejegyezve;  

2) amely a hitelkérelem benyújtásának időpontjában vagy a szerződéskötés időpontjában jogerős 
végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, 
jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, illetve amely megfelel azon feltételeknek, amelyek alapján 
hitelezői kérelmére felszámolás alá vonható lenne és/vagy amelynek a kiegyenlítetlen lejárt köztartozása 
van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett) 
vagy adószáma felfüggesztésre került;  

3) amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben 
befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatott tett és/vagy 
nem adta meg/megtagadta a kért adatszolgáltatást, nyilatkozat kitöltését;  

4) amely a hitelkérelem benyújtásának időpontjában hitel-, kölcsön- bankgarancia megbízási 
szerződésből, vagy lízingszerződésből eredő lejárt tartozással rendelkezik;  

5) amely jogszabályban vagy a Kölcsönszerződés megkötésének feltételeként meghatározott 
nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja; 

6) amely nem tett eleget az előírt határidőben az Európai Bizottság állami támogatás felfüggesztését, 
vagy állami támogatás visszafizettetését elrendelő határozatának,  

7) általános csekély összegű (de minimis) támogatás esetében, amennyiben a hitelfelvevőnek, illetve vele 
egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás számára a hitelfelvétel évében és azt megelőző 
két évben nem áll rendelkezésére elegendő szabad de minimis keret;  



 

8) amely – helyi infrastruktúrára irányuló támogatás esetén - a 651/2014/EU Bizottsági rendelet szerinti 
nehéz helyzetben lévő vállalkozás;  

9) a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem rendelkezik;  

10) amely esetében:  

 a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szankciós, 
korlátozó listán szerepel,  

 az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket a finanszírozó intézmény nem tudja végrehajtani,  

 az ügyfél-átvilágítási intézkedések eredménye alapján a finanszírozó intézmény – reputációjának 
védelme érdekében – az ügyféllel való kapcsolat létrehozását elfogadhatatlan kockázatúnak ítéli 
meg.  

A finanszírozó pénzügyi intézmény saját belső szabályzata alapján a finanszírozásból kizártak körére 
vonatkozó további feltételeket határozhat meg.  

 
A Hitelprogramból finanszírozható beruházások: 
A Program keretében nyújtott hitel felhasználható a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi 
szabályoknak megfelelő turisztikai célú 

 ingatlanvásárláshoz / ingatlanfejlesztéshez 
 tárgyi eszköz vásárláshoz, beszerzéshez, fejlesztéshez, beruházáshoz 
 a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó immateriális javak vásárlásához, 

beszerzéséhez 
 a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozásához. 

A Hitelprogram további jellemzői 

Hitel típusa: Éven túli lejáratú beruházási-, és a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó tartós 
forgóeszköz hitel vagy kölcsön. 

Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + RKV1 + legfeljebb 2,5%/év (hitelintézeti kamatfelár mértéke) 

Az  RKV1 az MFB  refinanszírozási kamatfelár mértéke, amely évente változó, jelenleg 0,7%/év. Az MFB 
Zrt. az MFB refinanszírozási kamatfelár értékeket a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza 
nyilvánosságra a honlapján keresztül. 

Kezelési költség: Nem számítható fel 

Folyósítási jutalék: A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája szerint, de legfeljebb 
egyszeri 1%, de legfeljebb 500 ezer forint. 

Módosítási díj: A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listájának megfelelően, de a 
rendelkezésre tartási időszak alatt legfeljebb a szerződött hitelösszeg 1,0%-a, és legfeljebb 500 ezer 
forint. A rendelkezésre tartási időszakot követően pedig legfeljebb a fennálló tőketartozás 1,0%-a, de 
legfeljebb 500 ezer forint. 

Rendelkezésre tartási jutalék: A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listájának 
megfelelően, de legfeljebb 0,4%/év 

Előtörlesztési díj: A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája szerint. 

Késedelmi kamat: A hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája szerint. 

Behajtási költségátalány: A vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően számolható 
fel. 

Futamidő: legalább 2 év, legfeljebb 15 év 



 

Rendelkezésre tartási idő: legfeljebb 1,5 év 

Türelmi idő: legfeljebb 3 év 

A rendelkezésre tartási idő, nem lehet hosszabb, mint a türelmi idő. 

Igénybevételi lehetőség: A Hitelprogram keretében refinanszírozási kölcsönszerződés és 
hitelszerződés megkötésére 2020. december 31-ig van lehetőség 

 
A projektek előzetes értékelésében a ProjectMine Kft. Tanácsadói készséggel segítenek. 
 
Forrás: www.mfb.hu  
További információk: 
Telefon: (+36/1) 797-1736 
E-mail: info@projectmine.hu  
Web: www.projectmine.hu  

http://www.mfb.hu/
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