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MUNKAHELYTEREMTŐ BÉRTÁMOGATÁS 

A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében újabb, vissza nem térítendő bértámogatást nyújt 
a munkáltatók részére 2020. május 18-tól.  

A munkahelyteremtő bértámogatást azok a munkáltatók jogosultak igénybe venni, akik regisztrált 
álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében.  

A kérelem benyújtására vonatkozó főbb szabályok:  

A kérelmet a foglalkoztatást megelőzően, a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye, tartózkodási 
helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalhoz kell benyújtani.  

A támogatás időtartama és mértéke:  

A támogatás időtartama fix 6 hónap azzal, hogy a munkáltatót további fix 3 hónapos támogatás 
nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség terheli. 

A támogatás mértéke a munkáltatót terhelő bruttó bér és szociális hozzájárulási adó 100%-a, de 
legfeljebb 200 ezer forint lehet.  

A munkáltatóra vonatkozó egyes kötelezettségek:  

- nettó létszámbővítés, 

- létszámtartási kötelezettség 

A támogatásról bővebb információ az alábbi linken érhető el: 
https://nfsz.munka.hu/cikk/936/Munkahelyteremto_bertamogatas 

Kérdés esetén, a támogatás részleteivel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal! 

EXIM KÁRENYHÍTŐ PROGRAMOK 2020 

Az Eximbank három új kárenyhítő pénzügyi eszközt indít el (kárenyhítő hitel-, hitelfedezeti és 
biztosítási program). 

— A Kárenyhítő Hitelprogram 2020 kedvezményes hitellehetőséget biztosít magyar cégeknek 
beruházásokhoz, illetve forgóeszköz-hitel formájában úgy, hogy a kisvállalkozásoknak a 
forgóeszköz-hitel kamata egy éven belüli hitelfelvétel esetén csak 0,1 százalék lesz. 

— Emellett egy garancia- és egy biztosítási programot is elindítanak, amellyel lehetővé teszik a 
magyar vállalkozásoknak, hogy fenntartsák a kereskedelmi banki hiteleiket, illetve az 
exportpiacokról érkező késedelmes 
fizetések  esetében  is  megvédik  őket  a  késedelmek  negatív  hatásaitól.  

További információ: https://exim.hu/termekeink/exim-karenyhito-programok 

Az információkat folyamatosan frissítik, így azoknak a programoknak az esetében is, amelyeknél még 
nincsenek fent a pontos részletek, május második felében lesz tájékoztatás. 

MFB KORONAVÍRUS-MENTŐCSOMAG 

A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) és a hozzá tartozó vállalatcsoport (MFB Csoport), összesen 1490 
milliárd forint keretösszegű finanszírozási csomagot bocsát a magyar vállalkozások rendelkezésére 
összehangolt hitel-, tőke- és garancia programokon keresztül.  

https://nfsz.munka.hu/cikk/936/Munkahelyteremto_bertamogatas
https://exim.hu/termekeink/exim-karenyhito-programok
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https://www.mfb.hu/kozlemenyek/az-mfb-csoport-kozel-1500-milliard-forinttal-segiti-a-gazdasag-
ujrainditasat-osszehangolt-hitel--toke--es-garanciaprogramok-indulnak-n1126 

1. MFB Krízis Hitel 

A saját forrású hitelprogramok közül elsősorban a mikro- és kisvállalkozásoknak jelent segítséget az 
MFB Krízis Hitel, amely Pénzügyi Vállalkozásokon keresztül igényelhető. A hitelprogram keretében a 
vállalkozások 2,5%-os éves ügyfélkamat mellett vehetik fel a hitelt minimum 1 millió, maximum 150 
millió forint összegben, általános beruházási célokra, forgóeszköz finanszírozásra - ideértve a likviditás 
finanszírozást is. 

2. Hiventures KKV Mentőprogram 

Cél azon vállalkozások tőkefinanszírozási támogatása, amelyek a koronavírus miatt kialakult 
gazdasági helyzet következtében pénzügyi nehézségekkel küzdenek, de alapvetően nyereséges és 
életképes cégek, viszont nem, vagy nem elégséges mértékben jutnak hitel- vagy más 
finanszírozáshoz. A finanszírozás megoldja a hazai KKV-k átmeneti likviditási problémáját, így segít, 
hogy túléljék a jelenlegi válságot, hogy elkerülhetők legyenek a megszűnésükből fakadó negatív 
hatások, valamint magyar kézben maradjanak. 

Olyan KKV vállalkozások jelentkezését várják, amelyek 

— minimum 100 millió Ft árbevétellel rendelkeznek, 

— az előző 2 üzleti év adatai alapján nyereségesen működnek, 

— a válság (2020. március 1.) előtt nem álltak jogerős csőd-és felszámolási eljárás alatt, valamint 

— igénybe veszik a hiteltörlesztési moratóriumot (amennyiben arra jogosultak). 

A vállalkozások által igényelhető finanszírozás 50 millió – 250 millió Ft, maximum a 2019-es 
árbevételük fele. A befektetési összeg felhasználható a válság hatásaként felmerült/jelentkező 
tartozások rendezésére (kifizetetlen bérek, adók, szállítók), következő hónapok negatív működési 
cash-flow-jának a fedezésére, fennálló esedékes hitel és kamat törlesztésre és indokolt esetben 
beruházásra is. 

További információ és részletek: https://www.valsagcsomagok.hiventures.hu/kkv-mento 

3. Hiventures Startup Mentőprogram 

A korábban már kockázati tőkebefektetésben részesült, a válság miatt nehéz likviditási helyzetbe került 
startup vállalkozásoknak nyújt gyors finanszírozást, így elkerülve ezen innovatív, magas hozzáadott 
értékű, tudásintenzív vállalkozások tönkremenetelét. 

További információ és részletek: https://www.valsagcsomagok.hiventures.hu/startup-mento 

4. Krízis Garanciaprogram 

A hitelezés mellett minden eddiginél magasabb összegű, 500 milliárd forintos hitelgarancia program 
indul, Krízis Garanciaprogram néven az MFB Csoporthoz tartozó Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
kezelésében. 

https://www.mfb.hu/kozlemenyek/az-mfb-csoport-kozel-1500-milliard-forinttal-segiti-a-gazdasag-ujrainditasat-osszehangolt-hitel--toke--es-garanciaprogramok-indulnak-n1126
https://www.mfb.hu/kozlemenyek/az-mfb-csoport-kozel-1500-milliard-forinttal-segiti-a-gazdasag-ujrainditasat-osszehangolt-hitel--toke--es-garanciaprogramok-indulnak-n1126
https://www.valsagcsomagok.hiventures.hu/kkv-mento
https://www.valsagcsomagok.hiventures.hu/startup-mento
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Az év végéig meghirdetett program keretében a vállalkozások folyószámlahiteleikhez, forgóeszköz- 
és beruházási hiteleikhez vehetik igénybe a 90%-os mértékű állami garanciavállalást. 

Ezen túlmenően, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. tevékenységének további bővítését pedig 130 milliárd 
forintos költségvetési garanciakeret emelés is segíti. 

5. MFB Vis Maior Garanciaprogram 

Az MFB emellett - a Garantiqa Zrt. garanciaprogramjainak kiegészítésére - létrehozta az MFB Vis Maior 
Garanciaprogramot, amely 5 milliárd forinttól nyújt hitelhez kapcsolódó garanciát. 

MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM (NHP) HAJRÁ! PROGRAM 

A MNB a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került hazai vállalatok támogatása érdekében 
elindította NHP Hajrá! néven új, mikro, kis- és középvállalkozások megsegítését célzó programját, 
melyhez 1000 milliárd forint forrást rendelt az eddigi NHP fix programban is elérhető 500 milliárdos 
keretösszeg mellé. 

Az új programban 10 milliárd forintra emelkedett az egyes vállalkozások számára elérhető összeg, 
és 20 évre nőtt a futamidő. A hitelt bérfizetésre is lehet igényelni árbevétel híján, illetve hitelkiváltásra 
is felhasználható. A jegybank emellett a gyors segítség érdekében előírta a bankok számára a kéthetes 
hitelbírálati határidőt. Aki kifut az időből, az elesik az adott hitelkérelemtől, a kérelmezőt az MNB 
áthelyezi máshoz. 

https://www.mnb.hu/koronavirus/hirek/a-termektajekoztato-megjelenesevel-ma-indul-az-nhp-hajra 

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY GAZDASÁGI HATÁSAIT ELLENSÚLYOZÓ GINOP-1.2.8-20 ÉS 
VEKOP-1.2.6-20 PÁLYÁZAT 

A Széchenyi 2020 keretében 2020 május 14-én megjelent „A mikro-, kis- és középvállalkozások 
modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című, 
GINOP-1.2.8-20 kódszámú felhívás, valamint tükörprogramja, a VEKOP-1.2.6-20 kódszámú felhívás. 
A felhívások célja a hazai vállalkozások munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartását 
ösztönző fejlesztések megvalósítása a feltételesen visszatérítendő támogatás segítségével. A 
vállalkozások a támogatási kérelmeket 33,3 milliárdos keretösszegre nyújthatják be a 
Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP), és 18,8 milliárd forintos keretösszegre 
a Versenyképes Közép-Magyarország operatív program (VEKOP) keretében.  

A támogatásból új eszközök, gépek szerezhetők be, továbbá új technológiai rendszerek és kapacitások 
alakíthatók ki. 

A vállalkozások által igényelhető támogatás 5-153,5 millió forint, a támogatás maximális mértéke 
az összes elszámolható költség 70 százaléka. Az összköltség maximum 70%-át elérő 
visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási 
időszak), valamint az előre meghatározott – az egy éves fenntartási időszakot követően visszamért - 
eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő 
támogatássá (VNT). 

A pályázaton 

— 9 főig munkavállalónként 1,5 millió forint, 

https://www.mnb.hu/koronavirus/hirek/a-termektajekoztato-megjelenesevel-ma-indul-az-nhp-hajra
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— 10 főtől 49 főig egymillió, valamint 

— 50 főtől 249 főig félmillió forint támogatás igényelhető. 

A pályázatok egyszerűsített eljárásrendű felhívások, új típusú, feltételesen visszatérítendő támogatást 
nyújtanak. 

A támogatási kérelmek benyújtása 2020. május 29. 9:00 órától 2020. november 2. 12:00 óráig 
lehetséges. 

SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI HITEL PLUSZ 

Igénylésre jogosultak 

Minden olyan KKV, amelynek nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása, és megfelel a 
Széchenyi Kártya Program üzletszabályzatában meghatározott egyéb feltételeknek (ezt megnézem, 
szerintem megfelelnek minden ilyennek). 

Hitelkeret összege 

1 millió – 1 milliárd Ft. 

Futamidő 

Átmeneti támogatási jogcímen nyújtott támogatást tartalmazó hitelügylet futamideje min. 13, max. 72 
hónap. Csekély összegű jogcímen nyújtott támogatást tartalmazó hitelügylet esetén a hitel futamideje 
min. 13, max. 120 hónap.  

Kamat 

A vállalkozás által fizetendő nettó ügyleti kamat fix 0,5%/év. A 2019-ben esedékes kamatfizetések 
teljesítésére türelmi idő biztosított. 

Kötelező biztosítékok 

A Garantiqa Zrt. és a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása, valamint 
tárgyi biztosíték.  

Felhasználás célja 

A számviteli tv. szerinti beruházások, különösen az alábbi hitelcélok megvalósítása, az alábbi 
korlátozásokkal: 

— immateriális javak beszerzése; 

— ingatlan építése, vásárlása, fejlesztése (amennyiben a beruházás tárgya egyértelműen 
kapcsolódik a vállalkozás által végzett vagy üzleti tervében szerepeltetett végezni kívánt 
tevékenységéhez) azzal a korlátozással, hogy lakóingatlan és üdülő építése, vásárlása, felújítása 
jelen hitelkonstrukció keretében nem finanszírozható;  

— új használt gép, berendezés, egyéb tárgyi eszköz beszerzése; gép, tárgyi eszköz fejlesztése 
bizonyos megkötésekkel; 



5 
 

— üzletrész, tulajdonvásárlás; 

— a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz beszerzés (legfeljebb a hitelösszeg 20%-áig); 

— hitelkiváltás, bizonyos korlátozásokkal. 

A Széchenyi-program keretén belül elérhető egyéb hitelkonstrukciók az alábbi linken találhatók: 
https://www.kavosz.hu/hitelek/ 
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