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  OTP Bank Nyrt. 

MNB Növekedési Hitelprogram 3. szakasz - I. pillér  

forint beruházási hitel 

 

 
Az MNB Növekedési Hitelprogram célja 

 

  

Az MNB 2013. június 1-én Növekedési Hitelprogramot (a továbbiakban: Program) indított, 
melynek folytatásáról döntött: a 3. szakasz keretében az ügyfelekkel történő KKV Szerződések 
megkötésére 2016. január 1. és 2017. március 29. között van lehetőség. Az I. pillérben nyújtott 
hitelek lehívása 2018. június 29-ig lehetséges.  
 

Az OTP Bank kapcsolódva a Programhoz, a kedvezményes jegybanki refinanszírozási forrást a 

hitelképes ügyfelek részére új forint beruházási KKV hitelek folyósítására (Program I. Pillér), 

valamint a természetes devizafedezettel rendelkező KKV-k részére új deviza beruházási KKV 

hitelek nyújtására (Program II. Pillér) kívánja felhasználni a KKV-k finanszírozási helyzetének 

javítása érdekében. 
 

 

Az MNB Növekedési Hitelprogram I. pillér igénybevevői köre 
 

  
A kölcsönt a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 
törvényben meghatározott, pénzügyi intézménynek, pénzforgalmi intézménynek vagy 
elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek nem minősülő mikro-, kis- és középvállalkozások 
(KKV) vehetik igénybe. 
A törvény szerint 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. Továbbá csak azon KKV vehet részt a 
programban, amely – a hitelszerződés megkötésekor - akár külföldön lévő kapcsolt- és 
partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a 
vállalkozás nyilvántartása alapján is KKV-nak minősül (a programban hitelt igényelhetnek olyan 
belföldi székhelyű vállalkozások is, amelyek a MNB Terméktájékoztatóban előírt feltételeknek 
kizárólag a 2004. évi XXXIV. törvényben szereplő létszámkorlát tekintetében nem felelnek meg). 
A program keretében nem finanszírozhatóak a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett 
tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve e személyek 
közeli hozzátartozóitól, és mindezen személyek akár résztulajdonában (kivéve a nyilvánosan 
működő részvénytársaság által kibocsátott részvények tulajdonlását), illetve irányítása alatt álló 
(ide nem értve a legalább 5 fős testületben betöltött tagságot) vállalkozásoktól történő, továbbá 
cégcsoporton belül és a cégcsoport kapcsolt vállalkozásai között történő vásárlások, illetve 
mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beruházások.  
 

 
A kölcsön célja 

 

  
A Kölcsön célja: beruházás finanszírozása. 
 
Beruházási kölcsönök alatt az MNB a jelen program alkalmazásában a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény (Szmt.) 25. § szerint meghatározott immateriális javak és az Szmt. 26. § szerint 
meghatározott tárgyi eszközök beszerzésére, a már meglévő eszközök korszerűsítésére és 
kapacitásuk bővítésére, továbbá az Szmt. 27. § szerint meghatározott tartós részesedések közül 
a legalább 10 százalékot elérő tulajdoni hányadot eredményező részesedés elérésére nyújtott 
hiteleket érti. 
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A KKV a kölcsönt haladéktalanul köteles kizárólag a kölcsöncélnak megfelelően felhasználni. 
A kölcsön hitel kiváltására, valamint támogatás előfinanszírozásra nem használható. 

 

 
Nem támogatható hitelcélok 

 

  

Saját vállalkozásban végzett („saját rezsis”) beruházási (rész)tevékenység nem finanszírozható a 
program keretein belül.  
A program keretében csak olyan eszköz vásárolható, amely a vállalkozás üzleti tevékenységét 
szolgálja, így az bérbe nem adható (az MNB Terméktájékoztatóban meghatározott kivételekkel).  
Személygépkocsi vásárlása kizárólag abban az esetben finanszírozható, ha a KKV 
főtevékenysége 2014. február 28-tól folyamatosan személyszállítás volt.  
Amennyiben a beruházással érintett eszköz tulajdonjoga vagy használatának joga átruházásra 
kerül, a kölcsönt vissza kell fizetni. Amennyiben a kölcsönnel finanszírozott beruházásnak egy 
része kerül átruházásra, abban az esetben a kölcsön fennálló összegének az érintett 
eszköz(ök)höz kapcsolódó hányadát kell csak visszafizetni.  
 
Az OTP Bank a kölcsönt a KKV általi tényleges és igazolt felhasználás napjánál előbb nem 
folyósíthatja a KKV számára.  

 
Hitel devizaneme 

 

  
Az I. pillér keretében csak forint hitel nyújtható. 
 

 
Hitel összege 

 

  
A KKV-knak a program keretében nyújtható kölcsön alsó határa 3 millió forint. Az igénybevétel 
felső határa az I. pillérben 1 milliárd forint. Ez a felső összeghatár a KKV-nak a 2004. évi XXXIV. 
törvény 4.§ (2)-(4) pontja szerinti partnervállalkozásaival és kapcsolódó vállalkozásaival együtt, a 
programban résztvevő összes hitelintézettől és pénzügyi vállalkozástól felvehető maximális 
összeget is jelenti. 

 

 
A hitel díja 

 

  
Legfeljebb 2,5 %/év.  
A hiteldíj nem tartalmazza a harmadik személynek fizetendő díjakat (pl. közjegyző, értékbecslő, 
garanciaintézményeknek fizetendő kezességvállalási díj, földhivatali díjak, stb.) és a szerződés 
feltételeinek nemteljesítéséhez kapcsolódó büntető jellegű kamatot, késedelmi kamatot, valamint 
egyéb, kizárólag szerződésszegéshez kapcsolódó díjat és költséget. 
 
Amennyiben a Banknak a refinanszírozási hitelt vissza kell fizetnie az MNB részére, de a KKV-val 
kötött kölcsönszerződés nem kerül felmondásra, akkor a szerződés a Program keretein kívül 
fenntartható, így a Bank jogosult a vonatkozó szerződéses feltételek szerint a díjak, költségek és 
a szerződés egyéb feltételeinek egyoldalú módosítására.  
 

 

A maximális futamidő 
 

  
A kölcsön futamideje az első folyósítástól számított maximum 10 év, de legfeljebb 2026. 
december 31-ig tarthat.  
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Biztosítékok 
 

  

A hitelnyújtáshoz a szokásos bankári biztosítékok mellett intézményi kezesség (Agrár-

Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, Garantiqa Hitelgarancia Zrt.) is kapcsolódhat a garantőr 

intézmények üzletszabályzata szerinti feltételek teljesülése mellett.    

 

MNB ellenőrzés, adatszolgáltatás 
 

  
Az MNB jogosult a KKV székhelyén, telephelyén helyszíni ellenőrzést tartani, melynek során 
bármely iratba betekinthet, adatot megvizsgálhat, azokról másolatot kérhet, továbbá 
ellenőrzéssel kapcsolatban harmadik személy megbízására is jogosult.  

Az MNB jogosult a KKV-t és a biztosítéki kötelezettet adatszolgáltatásra kötelezni, amelyet a 
KKV és a biztosítéki kötelezett – az MNB felhívása szerint az OTP Bank útján vagy közvetlenül - 
teljesít az MNB részére. 

 
Igénybevételi lehetőség 

 

  

Szerződéskötés 2016. január 1. – 2017. március 29. között. Az I. pillérben nyújtott kölcsönök 
lehívására 2018. június 29-ig van lehetőség. 

Ezen időszakban a folyósításnak és célnak megfelelő felhasználásnak meg kell történnie.  

A KKV-nak a kölcsön hitelcélnak megfelelő felhasználását igazolni szükséges az OTP Bank 
részére. 

 
A tájékoztatás nem teljeskörű. A termék részletes feltételeit, az aktuális kamatokat és díjakat a 
bankfiókban elérhető és a www.otpbank.hu honlapon közzétett vonatkozó hirdetmények, 
üzletszabályzatok tartalmazzák. Jelen ismertető kizárólag a figyelemfelkeltés célját szolgálja, így nem 
minősül az OTP Bank Nyrt. részéről ajánlattételnek, ajánlattételi felhívásnak. A Bank a hitelbírálat és a 
változtatás jogát fenntartja. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, tájékozódjon az OTP Bank Nyrt. 
vállalati tanácsadóinál vagy a www.otpbank.hu honlapon közzétett üzletszabályzatokból, 
hirdetményből. 
 

 

http://www.otpbank.hu/

