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KKV energia hitel 
Azonosító jel: GINOP-8.4.1/B-16 

 
A KKV energia hitelprogram, összesen 30 milliárd forintnyi kerettel indul és 0%-os kamattal 
elérhető a vállalkozások számára - köztük olyanok számára is, amelyek eddig kiszorultak a 
finanszírozásból. 
 
A Hitelprogram célja: 
Mikro-, kis- és középvállalkozások olyan beruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi 
szempontból életképesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem 
kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz. Olyan beruházás támogatható, amelyek 
megújuló energiaforrás (a szélenergia kivételével) felhasználásával hálózatra termelés 
céljából villamos energiát vagy kapcsolt hő és villamos energiát állítanak elő. 
 
Hitelt felvevők (támogatásban részesíthetők) köre: 

• Magyarországon székhellyel, telephellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások 
(gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, szövetkezet) 

• olyan már bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett vállalkozás is részesülhet a kölcsönben, 
amely az adott gazdasági éven belül kezdte meg működését 

 
A GINOP-8.4.1/B-16 Hitelprogram keretében nyújtott kölcsön típusa és mértéke: 
Kölcsön típusa: 
Éven túli lejáratú kölcsön.  
Kölcsön összege: 
Minimum 1 millió Ft – Maximum 1.000 millió Ft. 
Saját forrás mértéke: 
A projekt elszámolható összköltségének 10%-a. 
Kamat: 0% 
 
A GINOP-8.4.1/B-16 Hitelprogram keretében nyújtott kölcsön futamideje: 
A kölcsön futamideje max. 15 év (türelmi- és/vagy rendelkezésre tartási idővel együtt) 

• új gép vagy berendezés beszerzése esetén az eszköz Tao tv. szerinti amortizációjának vége 
• ingatlan beruházás esetén a szerződéskötéstől számított max. 15 év 
• immateriális javak beszerzése esetén: max. 5 év 

 
Rendelkezésre tartási idő: 
Kölcsönszerződés megkötésétől számított max. 24 hónap, mely a türelmi idő csökkentésének 
terhére 6 hónappal meghosszabbítható. 
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Türelmi idő: 
A rendelkezésre tartás végétől számított max. 24 hónap, végső lejárata legfeljebb a 
szerződéskötéstől számított 30 hónap. 
 
Projekt megvalósulásának helyszíne: 
A hiteligénylő, Magyarországon, közép-magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, 
telephelye, vagy fióktelepe.  
A megvalósulási helynek a hitelkérelem benyújtásakor már bejegyzésre kell kerülnie a 
cégkivonatba, valamint a későbbiekben igazolni kell azt is, hogy ott valóban gazdasági 
tevékenység folyik. Ez alól kivétel az, amikor a Projekt székhely, telephely vagy fióktelep 
vásárlását is tartalmazza, ez esetben a bejegyzés folyósítási feltétel.  
 
Projekt megvalósulásának határideje: 
Szerződéskötést követő 24 hónapon belül, mely további 6 hónappal meghosszabbítható. 
 
Törlesztés ütemezése: 
A törlesztés esedékessége a türelmi időt követően minden hónap 15. napja. 
 
Elszámolható költségek köre  
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező útmutató  
− 3.2.1. pontja szerinti projekt-előkészítési költségek mint az előkészítési tevékenységek költségei  
− 3.3.10.1. pont szerinti, új tárgyi eszköz beszerzésére vonatkozó költségek,  
− 3.3.10.3. pont szerinti, immateriális javak beszerzésére vonatkozó költségek,  
− 3.3.9. pont alapján műtárgy ,valamint a Projekt szempontjából feltétlenül szükséges épület 
építési, kivitelezési költségei,  
− 3.3.6. pontnak megfelelő ingatlanvásárlási költségek mint a beruházási tevékenységek költségei  
− a 3.3.8. pont szerinti terület-előkészítési költségek,  
− 3.4.3.2., a 3.4.3.3. és a 3.4.4.3. pont alapján szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások 
költségei mint a megvalósításhoz kapcsolódó költségek. 
 
Hitel biztosítékok: 

• Ingatlan jelzálogjog 
• Ingó zálogjog (gépen, berendezésen, járművön, készleten) 
• Fizetési számlakövetelésen alapított óvadék 
• Gazdasági Társaság és szövetkezet esetén tulajdonos készfizető kezessége 
• Egyéb természetes, vagy jogi személy készfizető kezessége 
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Az elvárt fedezettség mértéke: 

• új gép/berendezés vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés fedezetként, 
az elvárt fedezettségi szint a befogadási értékekből számítva a tőkekitettség 40%-a. 

• Ingatlan építés, vásárlás, felújítás vagy átalakítás esetén a beruházás tárgya elégséges 
fedezetként, az elvárt fedezettségi szint a befogadási értékekből számítva a tőkekitettség 
70%-a. 

• az előzőekbe nem tartozó hitelcél esetén pedig a befogadási értékekből számítva a 
tőkekitettség 100%-a. 

A beruházás tárgya kötelezően bevonandó a biztosítéki körbe! 
A hitelprogram keretében utoljára 2018. június 30-án lehet hitelkérelmet benyújtani.  
A hitelprogram keretében az utolsó kifizetés teljesítésének határideje: 2018. december 31. 
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