
 
 

PRÉMIUM rulírozó helyi mikrohitel 

Érvényes: 2019.05.21-től visszavonásig 

A kölcsönök pozitív hitelbírálat és megfelelő mennyiségű forrásrendelkezésre állása esetén 

folyósíthatók. A hiteligénylés befogadásáról a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány (RVA)/Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyfélszolgálata ad 

felvilágosítást. 

on-line hiteligénylés: www.rva.hu és www.vmva.hu 

A kölcsönfelvételre való alkalmasság általános feltételei 

Az RVA/VMVA mikrohitel konstrukciók pénzügyi segítséget igénylő vállalkozó és vállalkozása meg 

kell, hogy feleljen az alábbi követelményeknek: 

 a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozásnak, vállalkozói 

igazolvánnyal rendelkező vagy arra jogosult, vagy egyéb vállalkozásra alkalmas 

jogosítvánnyal rendelkező személynek kell lennie 

 a 2004. évi XXXIV. tv. 3 §-ában meghatározott azon mikrovállalkozások, ahol a vállalkozás 

által foglalkoztatott alkalmazottak száma nem haladja meg a kilenc főt 

 a vállalkozás éves forgalma legfeljebb 500 millió Ft 

 a vállalkozás Európai Unión kívüli külföldi tulajdonosi részaránya nem haladja meg a 25 %-ot 

 olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott alkalmassági 

kritériumokat, nem birtokolhatja a kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogának 

25 %-át, vagy ezt meghaladó részét 

 a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit, 

nincs sem illeték, sem társadalombiztosítási járulék tartozása 

 a vállalkozásnak más bank felé nem lehet hiteltartozása 

 a cég nem áll sem csőd, sem felszámolás, sem végelszámolás hatálya alatt 

A konstrukció keretében nem részesíthetők az alábbi vállalkozások: 

 amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy 

kiegyenlítetlen köztartozása van 

 amely a hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős 

hatósági engedélyekkel nem rendelkezik 

 amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát 

illetően érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott 

 amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, melynek eredményeként büntetőjogi 

intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként 

tevékenységének korlátozását rendelte el 

 amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező 

határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a hitelkérelem benyújtását megelőző 

három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási 

eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben 

szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette 

http://www.rva.hu/
http://www.vmva.hu/


 
A vállalkozás nem alkalmas a pénzügyi segítségnyújtásra, ha törvénybe ütköző módon működik, vagy 

ha a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány úgy ítéli meg, hogy a tevékenység 

társadalmi, erkölcsi vagy vallási értékeket sért, illetve várhatóan rontja a Székesfehérvári Regionális 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány/ Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hírnevét. 

A hitel igénybevehetőségének területi hatálya 

Fejér, Veszprém, Komárom megye 

Hitelfeltételek az általános feltételek c. pontban leírtaknak való megfelelőség 

A jogosultság egyéb feltételei 

Nyereségérdekelt szervezetnek kell lennie, azaz 

 egyéni vállalkozó 

 gazdasági társaság 

 egyéb regisztrációhoz kötött gazdasági tevékenységet folytató szervezet vagy vállalkozás 

Hitelösszeg  

1.000.000-5.000.000,- Ft 

Felhasználás:  

Vállalkozói célra szabadon felhasználható. A hiteligénylésben a hitelcélt meg kell nevezni- a 

kölcsöncél szerinti felhasználását az RVA/VMVA a kölcsön folyósítása után ellenőrizheti, de a kölcsön 

folyósításához számlákkal elszámolni nem kell. 

A hitel lejárata: 

A hitel futamideje maximum 36 hónap. 

A hitel ügyleti kamata 

A hitel kamata a futamidő alatt fix, fizetése havonta esedékes. 

Alap ügyleti kamat FIX évi 4,9 %. 

Késedelmi kamat: 

A hitelkeretből igénybevett összeg éves visszafizetési kötelezettség be nem tartása esetén a lejárt 

tőkekövetelés és az esedékesség napjáig be nem fizetett ügyleti kamat után az adósnak késedelmi 

kamatot kell fizetnie, melynek mértéke évi 20 %. 

 

 

 

 



 
A hitel felhasználásának határideje 

A hitel engedélyezését követő 30 napon belül meg kell kötni a hitelszerződést. 

A hitel törlesztése 

A hitelkeretből igénybevett összeget évente egyszer vissza kell fizetni a szerződéskötés időpontjához 

igazodóan maximum 365 naponként, illetve a szerződés lejáratakor. 

Kamatfizetés: 

Havonta esedékes, a kint lévő tőkekövetelés után fizetendő. 

Szükséges jogi biztosíték: 

Ingatlanfedezet  (az RVA/VMVA által elfogadott szakértő által készített értékbecslés alapján a likvid 

értéknek el kell érnie a hitelösszeg 100 %-át). Az ingatlanra zálogjog valamint az azt biztosító 

elidegenítési és terhelési tilalom, valamint elővásárlási jog kerül bejegyzésre.  

Társas vállalkozás esetén a társaság tulajdonosainak készfizető kezessége.  

Biztosítás 

A vállalkozásnak vagy általános vagyonbiztosítást kell, kötnie, vagy a hitel fedezetének 

biztosítékaként felajánlott vagyontárgyakra. A hitel teljes visszafizetéséig a biztosítás 

kedvezményezettje az RVA/VMVA. 

Regisztrációs díj 

Papír alapú igénylés esetén a regisztrációs díj 20.000,- Ft + ÁFA, online igénylés esetén 10.000,- Ft 

+ÁFA, melyet az igénylés beérkezését követően számla alapján, átutalással kell megfizetni. 

Rendelkezésre tartási jutalék 

Az RVA / VMVA az adóssal megkötött szerződés napjától  az egyes folyósítások időpontjáig az adós 

rendelkezésére tartott, még fel nem használt tőke után évi  0,9  % rendelkezésre tartási jutalékot 

számít fel. 

Szerződésmódosítási költségtérítés: 

Az RVA/ VMVA által nyújtott kölcsönök futamideje alatt történő, szerződésmódosítással járó 

tranzakció (futamidő-módosítás, - az előtörlesztés nem tartozik ebbe a körbe- kölcsön-átvállalás stb.) 

esetén az RVA/ VMVA hirdetménye szerinti mindenkori költségtérítési díjat kell az adósnak 

megfizetnie.    

Szerződéskötési díj, folyósítási költségtérítés, előtörlesztési díj nincsen. 

 


