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RVA Helyi Mikrohitel Székesfehérvár 

TERMÉK ISMERTETŐ 
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Érvényes: 2015.november 1-től visszavonásig 

 

A kölcsönök pozitív hitelbírálat és m eg f elelő  m ennyiség ű  f o rrá s  rend elk ezés re  á ll á sa  esetén  

folyósíthatók. A hiteligénylés befogadásáról a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (RVA®) 

ügyfélszolgálata ad felvilágosítást. 

 
On-line hiteligénylés: www.rva.hu 

 

RVA Dunántúli Központi Mikrofinanszírozó Iroda: 

8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11. (Trade Center) Fszt. 

Ügyfélszolgálat: Tel: 22/518-018; Fax: 22/518-013 

Központi telefonszám: 22/518-010 
 

 
1. KÖLCSÖNFELVÉTELRE VALÓ ALKALMASSÁG ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 

 
Az RVA mikrohitel konstrukciók pénzügyi segítségét 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. törvény 3. §.-ban  meghatározott azon mikrovállalkozások ahol a  vállalkozás által 

foglalkoztatott alkalmazottak száma nem haladhatja meg a kilenc főt; 

 a vállalkozás éves forgalma legfeljebb 500 millió Ft; 

 a vállalkozás Európai Unión kívüli külföldi tulajdonosi részaránya nem haladhatja 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 lejárt hiteltartozása; 

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

A konstrukció keretében nem részesíthetőek hitelben az alábbi vállalkozások: 

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

kiegyenlítetlen lejárt 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 érdemben 

befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott; 

- Amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amely 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; 
 
 

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 ha várhatóan rontja a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

hírnevét. 

https://www.microfinance.hu/
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2. PÁLYÁZHATÓ    HITELKONSTRUKCIÓK 
 

 
2.1 RVA Helyi Mikrohitel beruházásra. 

 
 

 A hite l ig ény elhet ő ség éne k t er ület i ha t á ly a :  
 

Magyarország, a Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye) kivételével. 

 
 H it elf elt ét elek:  

- Az 1. pontban leírtaknak való megfelelőség. 

 
 A j o g o sultsá g egy éb f elt ét elei  

 

- nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz 

- egyéni vállalkozó; 

- gazdasági társaság; 

- gazdasági szövetkezet; 

- egyéb regisztrációhoz kötött gazdasági tevékenységet folytató szervezet vagy vállalkozás. 

 
 H it el ö ssze g : 1.000.000 – 10.000.000 forint 

 

 F elha szná lá s: vállalkozás indításához, vagy fejlesztéséhez szükséges beruházás, valamint – a hitelösszeg  

maximum 50%-áig –  a  vállalkozás  indításához,  vagy  fejlesztéséhez  kapcsolódó  forgóeszköz  (anyag,  áru)   

beszerzés finanszírozására. 

 
 A hite l lej á ra t a , t ürel mi idő : A hitel futamideje 12 hónaptól 5 évig [60 hónap] terjedhet, türelmi idő  

legfeljebb 6 hónap lehet. Kamatfizetésre nem adható türelmi idő. 

 
 A hite l üg y let i ka 

ma t a :  
 

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

 
„ALAP ÜGYLETI KAMAT”: évi 6,5% 

 
 K ésedel mi ka ma t  

 

Késedelmes fizetés esetén az adósnak (a lejárt tőke követelés és az esedékesség napjáig be nem fizetett ügyleti kamat 

után egyaránt) késedelmi kamatot kell fizetnie, melynek mértéke évi 20 százalék. 

 
 A hite l f elha szná lá sá na k ha t á ridej e  

 

A  hitel  engedélyezését  követő  60  napon  belül  a  hitelszerződést  meg  kell  kötni  és  a  hitel  felhasználását  a 

szerződéskötéstől számított 60 napon belül meg kell kezdeni. 
 
 

 A hite l t ö rleszt ése: A hitel tőketörlesztések havonta esedékesek. 
 

 K a ma t f izet és: havonta esedékes, és a kint lévő tőkekövetelés után fizetendő. 
 

 Szü kség e s j o g i bizt o sít ék: Ingatlan fedezet (az RVA által elfogadott szakértő által készített értékbecslés 

alapján a likvid érték el kell, hogy érje a hitelösszeg 100%-át.) Az ingatlanra zálogjog, valamint azt biztosító 

elidegenítési és terhelési tilalom, valamint elővásárlási jog kerül bejegyzésre. 

Társas vállalkozás esetén szükséges továbbá a vállalkozás tulajdonosainak készfizető kezessége. 

 
 B izt o sít ás  

A vállalkozásnak vagy általános vagyonbiztosítást kell kötnie, vagy pedig biztosítást kell kötnie a hitelből vásárolt 

eszközökre, valamint a hitel fedezetének biztosítékaként felajánlott vagyontárgyakra. A hitel teljes visszafizetéséig a 

biztosítás kedvezményezettje a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. 

 
 Reg iszt rá ció s 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. 
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(www.rva.hu) 
 

 F o ly ó sít á si kö lt ség t ér ít és  
 

A folyósított kölcsön összeg 0,3%-a. 
 

 
 
 

 Rendel kez é sre t a rt á si j uta lék  
 

Az  RVA  az  adóssal  megkötött  szerződés  napjától  60  napon  túl  az  egyes  folyósítások  időpontjáig  az  adós 

rendelkezésére tartott, még fel nem használt tőke után évi 4 %-os rendelkezésre-tartási jutalékot számít fel. 

 
 Szer ző dés mó do sít á si kö lt ség t ér ít és  

 

Az RVA által nyújtott kölcsönök futamideje alatt történő, szerződésmódosítással járó tranzakció (Pl.: fedezet csere, 

futamidő módosítás, – az előtörlesztés nem tartozik ebbe a körbe -, kölcsön átvállalás stb.) esetén az RVA hirdetménye 

szerinti mindenkori költségtérítési díjat kell az adósnak megfizetni. 
 

 
2.2 RVA Helyi Mikrohitel szabad felhasználásra 

 
 

 A hite l ig ény elhet ő ség éne k t er ület i ha t á ly a :  
 

Magyarország, a Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye) kivételével. 

 
 H it elf elt ét elek:  

- Az 1. pontban leírtaknak való megfelelőség. 

 
 A j o g o sultsá g egy éb f elt ét elei  

 

- nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz 

- egyéni vállalkozó; 

- gazdasági társaság; 

- gazdasági szövetkezet; 
- egyéb regisztrációhoz kötött gazdasági tevékenységet folytató szervezet vagy vállalkozás. 

 
 H it el ö ssze g : 1.000.000 – 10.000.000 forint 

 

 F elha szná lá s: vállalkozói célra szabadon felhasználható. (A hiteligénylésnél a hitelcélt fel kell tüntetni – a kölcsön 

cél szerinti felhasználását  az  RVA  a  kölcsön  folyósítás  után  ellenőrizheti  –  de  a  kölcsön  folyósításhoz  

számlákkal elszámolni nem kell.) 

 
 A hite l lej á ra t a , t ürel mi idő : A hitel futamideje 12 hónaptól 3 évig [36 hónap] terjedhet, türelmi idő  

legfeljebb 3 hónap lehet. Kamatfizetésre nem adható türelmi idő. 
 

 
 A hite l üg y let i ka 

ma t a :  
 

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

 
„ALAP ÜGYLETI KAMAT”: évi 9 , 9  % 

 

Kamatkedvezmény: 

 

Az RVA a teljes futamidő alatt 2,1 %-os kamatkedvezményt biztosít, a fizetendő kamat 7,8 %. 

 

A kamatkedvezmény mindaddig megilleti az adóst, amíg a kölcsönszerződésből eredő 

kötelezettségei tekintetében nem esik több mint 60 napos késedelembe. Amennyiben késedelme 

keletkezik és az meghaladja a 60 napot meghaladó késedelembe esik, a kamatkedvezmény 

http://www.rva.hu/
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jóváírása felfüggesztésre kerül annak a kamatszámítási időszaknak a végéig, amíg hátraléka 

bármely kötelezettség (tőke- kamat- késedelmi kamat) tekintetében fennáll. 

Amennyiben a kölcsönszerződés az adósnak felróható bármely okból felmondásra kerül, a 

felmondással egyidejűleg adós a kamatkedvezmény jogosultságát visszamenőlegesen elveszíti, az 

addig felhalmozott kamatkedvezmény befizetése a többi kötelezettséggel együtt azonnal, egy 

összegben esedékessé válik. 
 

 
 K ésedel mi ka ma t  

 

Késedelmes fizetés esetén az adósnak (a lejárt tőke követelés és az esedékesség napjáig be nem fizetett ügyleti kamat 

után egyaránt) késedelmi kamatot kell fizetnie, melynek mértéke évi 20 százalék. 
 
 

 
A hitel felha szná lá sá na k ha t á ridej e  
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A  hitel  engedélyezését  követő  60  napon  belül  a  hitelszerződést  meg  kell  kötni  és  a  hitel  felhasználását  a 

szerződéskötéstől számított 60 napon belül meg kell kezdeni. 
 

 
 A hite l t ö rleszt ése: A hitel tőketörlesztések havonta esedékesek. 

 

 K a ma t f izet és: havonta esedékes, és a kint lévő tőkekövetelés után fizetendő. 
 

 Szü kség e s j o g i bizt o sít ék: Ingatlan fedezet (az RVA által elfogadott szakértő által készített értékbecslés 

alapján a likvid érték el kell, hogy érje a hitelösszeg 100%-át.) Az ingatlanra zálogjog, valamint azt biztosító 

elidegenítési és terhelési tilalom, valamint elővásárlási jog kerül bejegyzésre. 

Társas vállalkozás esetén szükséges továbbá a vállalkozás tulajdonosainak készfizető kezessége. 

 
 B izt o sít á s  

A vállalkozásnak vagy általános vagyonbiztosítást kell kötnie, vagy pedig biztosítást kell kötnie a hitelből vásárolt 

eszközökre, valamint a hitel fedezetének biztosítékaként felajánlott vagyontárgyakra. A hitel teljes visszafizetéséig a 

biztosítás kedvezményezettje a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. 

 
 Reg iszt rá ció s 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. 

(www.rva.hu) 
 

 F o ly ó sít á si kö lt ség t ér ít és  
 

A folyósított kölcsön összeg 0,3%-a. 

 
 Rendel kez é sre t a rt á si j uta lék  

 

Az  RVA  az  adóssal  megkötött  szerződés  napjától  30  napon  túl  az  egyes  folyósítások  időpontjáig  az  adós 

rendelkezésére tartott, még fel nem használt tőke után évi 4 %-os rendelkezésre-tartási jutalékot számít fel. 

 
 Szer ző dés mó do sít á si kö lt ség t ér ít és  

 

Az RVA által nyújtott kölcsönök futamideje alatt történő, szerződésmódosítással járó tranzakció (Pl.: fedezet csere, 

futamidő módosítás, – az előtörlesztés nem tartozik ebbe a körbe -, kölcsön átvállalás stb.) esetén az RVA hirdetménye 

szerinti mindenkori költségtérítési díjat kell az adósnak megfizetni. 
 
 

Székesfehérvár, 2015. október 30. 

 
www.mvfportal.hu  

www.rva.hu 
 
 

 
Az RVA® az Európai Mikrofinanszírozási Hálózat tagja 

http://www.rva.hu/
http://www.mvfportal.hu/
http://www.rva.hu/
http://www.rva.hu/

