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NGM 

IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG 

Végső kedvezményezettek 

Miniszterelnökség 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium                            

Szakpolitikai 

felelősök 

Visszatérítendő pénzügyi eszköz 

támogatás intézményrendszere 

Pénzügyi közvetítői hálózat (hiteltermékek) 

Pénzügyi eszközök kihelyezése (GINOP, VEKOP…más?) 

Hitel, kombinált termékek, kockázati tőke, garancia 

Régiók: 

GINOP (Gazdaság- 

fejlesztési és  

Innovációs Operatív  

Program) 

Pénzügyi eszköz: 

 693,15 mrd Ft 

VEKOP (Versenyképes 

Közép-Magyarország 

Operatív Program) 

Pénzügyi eszköz:  

24,45 mrd Ft 



Tematikus célok szerinti források (GINOP) 

A pénzügyi eszköz prioritás struktúrája  

(Tematikus cél szerinti bontás, Mrd Ft) 

KKV 

K+F 

IKT 

Energia 

Foglalkoztatás 

1

. 
2. 

3

. 
4. 

5. 

Kapcsolódó 

GINOP prioritások 

213 

192 

91 

167 

30 

TC 3 

TC 1 

TC 2 

TC 4 

TC 8 

Energia-

hatékonyság 

IKT 

Foglalkoz- 

 tatás 

• Energiahatékonyság 

és megújuló energia 

• Az alacsony szén-

dioxid-kibocsátású 

gazdaságra való 

áttérés 

• Versenyképes IKT 

szektor 

• Digitális gazdaság 

• Digitális felzárkózás 

• Szélessávú hálózat 

és hozzáférés 

• Foglalkoztatási 

programok 

• Gyakornoki 

programok 

• Munkahelyi 

rugalmasság 

• Képzés és átképzés 

KKV 

Verseny-

képesség 

K+F+I 

• Kapacitásbővítés 

• Modern üzleti 

infrastruktúra 

• Hálózatosodás 

• Piacra jutás 

• K+F+I infrastruktúra 

és kapacitás 

megerősítése 

• Vállalati K+F+I 

• Stratégiai K+F+I 

együttműködések 

TEMATIKUS CÉLOK 



Meghirdetés és beadhatóság 
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Felhívás kódja 
Felhívás megnevezése 

Meghirdetés Benyújtás 

GINOP-8.3.1-16 Mikro-, kis-és középvállalkozások versenyképességének növelése 

célú Hitelprogram 
2016.05.19. 2016.05.19 

VEKOP-1.2.3-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése 

Pest megyében Hitelprogram 
2016.09.13. 2016.10.15. 

GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak 

támogatása kombinált hiteltermék keretében 
2016.12.07. 2017.02.15. 

GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása 

kombinált hiteltermékkel 
2016.12.07. 2017.02.15. 

GINOP-8.1.1-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása 2016.12.07. 2017.02.28. 

GINOP-8.4.1/B-16 KKV energia hitel 2016.12.07. 2017.02.28. 

GINOP-2.1.2-8.1.4-16 
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék 

keretében 
2016.12.07. 2017.03.01. 

GINOP-3.1.2-8.2.4-16 

Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és 

középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások 

piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása 

2016.12.07. 2017.03.08. 

GINOP-3.2.2-8.2.4-16 
Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú 

online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása 
2016.12.07. 2017.03.08. 

GINOP-3.2.4-8.2.4-16 
Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT 

megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása 
2016.12.07. 2017.03.08. 

GINOP-4.1.1-8.4.4-16 
Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai 

fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel 
2016.12.07. 2017.03.16. 

VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 

Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló 

épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi 

régióban kombinált hiteltermékkel 

2016.12.07. 2017.03.16. 

GINOP-8.4.1/A-17 
Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia 

felhasználásának növelését célzó hitel 
2017.02.24. 2017.04.24. 

VEKOP-5.2.1-17  
Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia 

felhasználásának növelését célzó hitel 
2017.02.24. 2017.04.24. 
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GINOP-8.3.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének 

növelése célú Hitelprogram (70 Mrd Ft) 

Üzleti cél 

Hitelösszeg 

Igénybevétel 

Hitelkérelem 

• Eszközbeszerzés 

• Építés, átalakítás, bővítés, 

ingatlanvásárlás 

• Informatikai fejlesztés 

• Készletbeszerzés 

• Min. 1 millió Ft 

• Max. 600 millió Ft 

 

• Mikro-, kis- és 

középvállalatok 

igényeihez igazodva 

• Max. 15 év futamidő 

• Max 12 (+6) hónap 

rendelkezésre tartás  

• Max. 12 hónap türelmi idő 

a rendelkezésre tartási 

idő végétől 

• Min. 10% saját forrás 

 

• 150 millió Ft-ig 

egyszerűsített folyamat 

CÉL: KKV-k pénzügyi szempontból életképes, jövedelem-

termelő beruházásainak támogatása 

Hitelkamat 0 % 



VEKOP-1.2.3-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképes-

ségének növelése Pest megyében célú Hitelprogram (3,67 Mrd Ft) 

6 

Üzleti cél 

Hitelösszeg 

Igénybevétel 

Hitelkérelem 

• Korszerű gépi 

berendezésekbe történő 

beruházás 

 

 

• Min. 1 millió Ft 

• Max. 50 millió Ft 

 

• Mikro-, kis- és 

középvállalatok 

igényeihez igazodva 

• Max. 7 év futamidő 

• Max 12 (+6) hónap 

rendelkezésre tartás  

• Max. 12 hónap türelmi idő 

a rendelkezésre tartási 

idő végétől 

• Min. 15% saját forrás 

 

• Egyszerűsített folyamat 

CÉL: KKV-k kapacitásbővítő beruházásainak támogatása 

Hitelkamat 0 % 
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GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő 

beruházásainak támogatása kombinált hitel (112,5 Mrd Ft: 75 VT + 37,5 VNT) 

Üzleti cél 

Hitelösszeg 

Igénybevétel 

Hitelkérelem 

• Kapacitásbővítés 

• Új eszköz beszerzése 

• Új épület építése, bővítés 

• Informatikai fejlesztés 

• Kölcsön: 10 – 145 millió 

Ft 

• VNT: 5 – 50 millió Ft 

• Mikro-, kis- és 

középvállalatok 

igényeihez igazodva 

• Max. 15 év futamidő 

• Max 12 hónap 

rendelkezésre tartás  

• Max. 6 hónap türelmi idő 

a rendelkezésre tartási 

idő végétől 

• Max. 30% VNT 

• Min. 10% saját forrás 

 

• A kölcsön összegének 

meg kell haladnia a VNT 

összegét 

CÉL: KKV-k kapacitásbővítő beruházások megvalósítása 

Hitelkamat 2 % 
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GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Élelmiszeripari komplex beruházások 

támogatása kombinált hitel (100 Mrd Ft: 50 VT + 50 VNT) 

Üzleti cél 

Hitelösszeg 

Igénybevétel 

Hitelkérelem 

• Komplex élelmiszeripari 

beruházások 

 

• Elsősorban új termelő 

eszközök, technológiai 

rendszerek beszerzése 

• Kölcsön: 50 millió Ft – 2 

milliárd Ft 

• VNT: 50 – 750 millió Ft 

• Középvállalatok 

igényeihez igazodva 

• Max. 15 év futamidő 

• Max. 12 hónap 

rendelkezésre tartás  

• Max. 6 hónap türelmi idő 

a rendelkezésre tartási 

idő végétől 

• Max. 37% VNT 

• Min. 25% saját forrás 

 

• A kölcsön összegének 

meg kell haladnia a VNT 

összegét 

CÉL: Az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások 

fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének és piaci 

pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, 

munkahelyek megtartása és létrehozása  

Hitelkamat 1 %  
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GINOP-8.1.1-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása 

hitel (32 Mrd Ft) 

Üzleti cél 

Hitelösszeg 

Igénybevétel 

Hitelkérelem 

 

• Termékfejlesztés 

• Technológiaátadás 

• Ipari kutatás 

 

• Társadalmi és öko-

innovációra irányuló 

beruházások 

• Min. 100 millió Ft 

• Max. 3 milliárd Ft 

• Induló vállalkozásnak is 

• Vállalkozások igényeihez 

igazodva 

• Max. 15 év futamidő 

• Max. 24 (+12) hónap 

rendelkezésre tartás 

• Max. 18 hónap türelmi idő 

a rendelkezésre tartási 

idő végétől 

• Min. 10% (regionális 

beruházás jogcím esetén 

min. 25%) saját forrás 

• Egyszerűsített üzleti terv 

• Nagyvállalatoknak is 

 

CÉL: Intelligens specializáció elveinek megfelelő 

termékfejlesztés, a technológiaátadásra, a társadalmi és 

öko-innovációra irányuló beruházások megvalósítása 

Hitelkamat 0 %  
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GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének 

támogatása kombinált hitel (105 Mrd Ft: 35 VT + 70 VNT) 

Üzleti cél 

Hitelösszeg 

Igénybevétel 

Hitelkérelem 

• Termékfejlesztés 

• Technológiaátadás 

 

• Társadalmi és öko-

innovációra irányuló 

beruházások 

• Kölcsön: 25 – 250 millió 

Ft 

• VNT: 50 – 500 millió Ft 

• Vállalkozások igényeihez 

igazodva 

• Max. 15 év futamidő 

• Max 12 hónap 

rendelkezésre tartás  

• Max. 12 hónap türelmi idő 

a rendelkezésre tartási 

idő végétől 

• Min. 10% (regionális 

beruházás jogcím esetén 

min. 25%) saját forrás 

• Egyszerűsített üzleti terv 

• Nagyvállalatoknak is 

CÉL: Intelligens specializáció elveinek megfelelő 

termékfejlesztés, a technológiaátadásra, a társadalmi és 

öko-innovációra irányuló beruházások megvalósítása 

Hitelkamat 2 %  



11 GINOP-3.1.2-8.2.4-16 Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és 

középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, 

nemzetközi piacokra való belépésének támogatása kombinált hitel (10,1 Mrd Ft: 5,6 VT 

+ 4,5 VNT) 

Üzleti cél 

Hitelösszeg 

Igénybevétel 

Hitelkérelem 

• IKT vállalkozások által 

előállított termékek és 

szolgáltatások 

piacosítása 

• és nemzetközi piacokra 

való belépése. 

 

• Kölcsön: 2,5 – 50 millió Ft 

• VNT: 2 – 40 millió Ft 

 

• Mikro-, kis- és 

középvállalatok 

igényeihez igazodva 

• Max. 8 év futamidő 

• Max. 12 hónap 

rendelkezésre tartás  

• Max. 6 hónap türelmi idő 

a rendelkezésre tartási 

idő végétől 

• Max. 40% VNT 

• Min. 10% saját forrás 

 

• A kölcsön összegének 

meg kell haladnia a VNT 

összegét 

CÉL: IKT vállalkozások által előállított termékek és 

szolgáltatások piacosítása, exportképességének és 

versenyképességének növekedése.  

Hitelkamat 1 %  
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GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhő-

alapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása kombinált hitel (42,9 Mrd 

Ft: 21, 9 VT + 21 VNT) 

Üzleti cél 

Hitelösszeg 

Igénybevétel 

Hitelkérelem 

• Üzleti IKT rendszer, 

alkalmazás bevezetés 

• Felhőalapú és egyéb 

online vállalati 

szolgáltatások, 

megoldások bevezetése 

• Max. 8 év futamidő 

• Max. 12 hónap 

rendelkezésre tartás  

• Max. 6 hónap türelmi idő 

a rendelkezésre tartási 

idő végétől 

• Max. 35% / 40% VNT 

• Min. 10% saját forrás 

• Min. 50% / 55% kölcsön 

CÉL: KKV felszereltségének fejlesztése, technológiai 

háttér és üzleti folyamatok modernizálása  

Hitelkamat 1 %  

• Kölcsön: 1,25 – 37,5 millió 

Ft 

• VNT: 1 – 24 millió Ft 

• Mikro-, kis- és 

középvállalatok 

igényeihez igazodva 
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GINOP-3.2.4-8.2.4-16 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT meg-

oldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása kombinált hitel (4,5 Mrd Ft: 

2,5 VT + 2 VNT) 

Üzleti cél 

Hitelösszeg 

Igénybevétel 

Hitelkérelem 

• Felhőszolgáltató 

központok létrehozásának 

támogatása 

• Kölcsön: 20 - 300 millió Ft 

• VNT: 17,5 - 175 millió Ft 

• Mikro-, kis- és 

középvállalkozásoknak 

• Max. 8 év futamidő 

• Max 12 hónap 

rendelkezésre tartás  

• Max. 6 hónap türelmi idő 

a rendelkezésre tartási 

idő végétől 

• Max. 35% VNT 

• Min. 25% saját forrás 

 

• A kölcsön összegének 

meg kell haladnia a VNT 

összegét 

CÉL: az internetalapú szolgáltatásokra, intelligens kliensek 

és eszközök használatára épülő üzleti cloud computing 

megoldások hazai piaci fejlesztése 

Hitelkamat 1 %  
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GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló 

épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hitel (91,53 Mrd Ft: 32,08 

VT + 59,45 VNT) 

Üzleti cél 

Hitelösszeg 

Igénybevétel 

Hitelkérelem 

• Energiahatékonyság 

javítása 

• Megújuló energia-

felhasználás támogatása 

• Kölcsön: 3 – 50 millió Ft 

• VNT: 3 – 50 millió Ft 

 

• Mikro-, kis- és 

középvállalatok 

igényeihez igazodva 

• Max. 10 év futamidő 

• Max 12 hónap 

rendelkezésre tartás  

• Max. 12 hónap türelmi idő 

a rendelkezésre tartási 

idő végétől 

• Max. 45% VNT 

• Min. 10% saját forrás 

 

• A kölcsön összegének 

meg kell haladnia a VNT 

összegét 

CÉL: A környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítése, 

a környezetterhelés csökkentése, a vállalkozások rezsiköltség 

terheinek enyhítése 

Hitelkamat 2 %  
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VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló 

épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban 

kombinált hitel (11,76 Mrd Ft: 5,88 VT + 5,88 VNT) 

Üzleti cél 

Hitelösszeg 

Igénybevétel 

Hitelkérelem 

• Energiahatékonyság 

javítása 

• Megújuló energia-

felhasználás támogatása 

• Kölcsön: 3 – 50 millió Ft 

• VNT: 3 – 50 millió Ft 

 

• Mikro-, kis- és 

középvállalatok 

igényeihez igazodva 

• Max. 10 év futamidő 

• Max 12 hónap 

rendelkezésre tartás  

• Max. 12 hónap türelmi idő 

a rendelkezésre tartási 

idő végétől 

• Max. 45% VNT 

• Min. 10% saját forrás 

 

• A kölcsön összegének 

meg kell haladnia a VNT 

összegét 

CÉL: Épületek megújuló energia felhasználásnak és energia-

hatékonyságának fokozására irányuló projektek megvalósítása  

Hitelkamat 2 %  
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GINOP-8.4.1/B-16 KKV energia hitel (30 Mrd Ft) 

Üzleti cél 

Hitelösszeg 

Igénybevétel 

Hitelkérelem 

 

• Villamos energia elő-

állítása megújuló energia-

forrás felhasználásával 

 

• Előkészítés, beruházás 

• megvalósításhoz 

kapcsolódó költségek 

• Min. 1 millió Ft 

• Max. 1 milliárd Ft 

 

• Mikro, kis- és 

középvállalatok 

igényeihez igazodva 

• Max. 15 év futamidő 

• Max. 24 (+6) hónap 

rendelkezésre tartás 

• Max. 24 hónap türelmi idő 

a rendelkezésre tartási 

idő végétől 

• Min. 10% saját forrás 

 

 

• Egyszerűsített üzleti terv 

• Alapvetően pótfedezet 

nélkül 

CÉL: Megújuló energiaforrás (a szélenergia kivételével) 

felhasználásával hálózatra termelés céljából villamos 

energia előállítása 

Hitelkamat 0 %  
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GINOP-8.4.1/A-17 Lakossági energia hitel (105,2 Mrd Ft, a társasházak és a 

lakásszövetkezetek részére nyújtott kölcsönök összesen nem haladhatják meg a 

Hitelprogram keretösszegének 25%-át) 

Üzleti cél 

Hitelösszeg 

Igénybevétel 

Hitelkérelem 

 

• Lakóépületek energetikai 

felújítása 

 

 

• Energiahatékonyság 

• Megújuló energiaforrás 

növelése 

• Természetes személyek 

• Társasházak, 

Lakásszövetkezetek 

 

• min. 0,5 millió HUF-

max.10 millió HUF 

• Min. 0,5 millió HUF- max. 

7 millió HUF/lakás 

• Max. 20 év futamidő 

• Szerződéskötéstől max. 

18 hónap rendelkezésre 

tartás 

• Max. 12 hónap türelmi idő 

a rendelkezésre tartási 

idő végétől 

• Min. 10% saját forrás 

 

 

• Természetes személyek 

esetén JTM számítás 

• Tsh/Lsz. esetén közös ktg 

CÉL: a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a 

lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás 

alkalmazásának növelése  

Hitelkamat 0 %  
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VEKOP-5.2.1-17 Lakossági energetikai hitel (9,41 Mrd Ft, a társasházak és a 

lakásszövetkezetek részére nyújtott kölcsönök összesen nem haladhatják meg a 

Hitelprogram keretösszegének 25%-át) 

Üzleti cél 

Hitelösszeg 

Igénybevétel 

Hitelkérelem 

 

• Lakóépület energetikai 

felújítása 

 

 

• Energiahatékonyság 

• Megújuló energiaforrás 

növelése 

• Természetes személyek 

• Társasházak, 

Lakásszövetkezetek 

 

• min. 0,5 millió HUF-

max.10 millió HUF 

• Min. 0,5 millió HUF- max. 

7 millió HUF/lakás 

• Max. 20 év futamidő 

• Szerződéskötéstől max. 

18 hónap rendelkezésre 

tartás 

• Max. 12 hónap türelmi idő 

a rendelkezésre tartási 

idő végétől 

• Min. 10% saját forrás 

 

 

• Természetes személyek 

esetén JTM számítás 

• Tsh/Lsz. esetén közös ktg 

CÉL: a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a 

lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás 

alkalmazásának növelése  

Hitelkamat 0 %  



• Forrásokhoz való hozzáférés 

biztosítása - a hiteltermékeket 

mindenki számára elérhetővé 

kell tenni 

• közvetítők költségei nem a 

vállalkozókat terhelik, 

• alacsony ügyfélkamatok, 

• országos lefedettség, könnyű elérés 

• termékfüggetlen közvetítői hálózat 
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Elérhetőség – MFB Pontok (országos pénzügyi közvetítői hálózat) 



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! 


