
• Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 

ELŐ TERJESZTÉS 
sz. napirend 

a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság  2021.  szeptember  06-aj ülésére 

Tárgy: Javaslat a „Józsefvárosi Kamattámogatási Programról" szóló együttműködési 
megállapodás meghosszabbítására a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal 

Előterjesztő: Sátly Balázs elnök, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 

Készítette: Körmendi Zsófia, Gazdálkodási Ügyosztály Kerületgazdálkodási Iroda 
A  napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Együttműködési megállapodás tervezet 
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I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A  Képviselő-testület a  263/2015.  (XII.03.) számú határozatával döntött arról, hogy a mikroszintű 
gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok ellátása keretében együttműködési megállapodást (a 
továbbiakban: Megállapodás) köt a Budapesti Vállalkozási Közalapítvánnyal (a továbbiakban: BVK). 

Az Együttműködési megállapodás határozatlan idejű, annak IX.1. pontja kimondja, hogy a felek minden 
évben megvizsgálják a programmal kapcsolatos tapasztalatok alapján a program következő évben történő 
folytatását. 

Az együttműködés lényege: 
a BVK által kihelyezett milcrohitelek esetén; 
amennyiben a hiteligénylő józsefvárosi székhelyű, telephelyű vállalkozás; 
a józsefvárosi önkormányzat—a BVK-n  keresztül  7  kamattámogatást nyújt. 

A  kamattámogatás fedezeteként  2015.  december 30-án a Józsefvárosi Önkormányzat  15.000.000  Ft-utalt 
ät  a BVK-nak, melyből eddig mintegy  9.000.000  Ft-ot használt fel a Közalapítvány. Az összegből  13 
józsefvárosi ügyfél kapott kamattámogatást, jellemzően női és fiatal vállalkozók. Tevékenységi köreik 
például: cukrász, gyógytornász, könyvelő, fotós, kisboltos. 

A 2021.  július 14-én felhasználható szabad kamattámogatási keret összege:  6.080.862 Ft.  Ebből az 
összegből további  6-8  ügyfél számára lehet kamattámogatást nyújtani, a hitel nagyságának  es  a 
futamidőnek függvényében. (Ez az összeg nem tartalmazza a még fel nem használt,  de  hitelszerződéssel 
már lekötött összeget.) 

Tekintettel fentiekre javaslom a program folytatását. 

Fentiek alapján javaslom, hogy az Önkormányzat a „Józsefvárosi Kamattámogatási Programról" szóló 
megállapodást a kamattámogatási keret kimerüléséig,  de  legkésőbb  2024.  december  31.  napjáig 
hosszabbítsa meg. 

II. A  beterjesztés indoka 
A  BVK-val kötendő módosított együttműködési megállapodással kapcsolatos döntés meghozatala a 
Bizottság hatáskörébe tartozik. 
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III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja a BVK-val kötendő módosított együttműködési megállapodás elfogadása. 

A  döntés pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület  36/2014.  (XI.06.) önkormányzati rendelet  7. 
melléklet  1.1.1.  pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntési hatáskörébe tartozik a tárgyi 
ügy. 

Fentiek alapján kérem a T. Költségvetési  es  Pénzügyi Bizottságot, hogy az előterjesztésben ismertetett 
okok miatt az alábbi határozati javaslat elfogadásával döntsön a „Józsefvárosi Kamattámogatási 
Programról" szóló együttműködési megállapodás megkötéséről a Budapesti Vállalkozásfejlesztési 
Közalapítvánnyal. 

Határozati javaslat 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 

...../2021.  (DC.06.) számú határozata 

A  „Józsefvárosi Kamattámogatási Programról" szóló együttműködési megállapodás megkötéséről a 
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal 

A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 

1. a „Józsefvárosi Kamattámogatási Programot" folytatni kívánja, és a Budapesti Vállalkozási 
Közalapítvánnyal fennálló együttműködési megállapodást a kamattámogatási keretösszeg kimerüléséig,  de 
legkésőbb  2024.  december  31.  napjáig meghosszabbítja; 

2. az  1)  pontban foglaltak alapján jóváhagyja az I. sz. melléklet szerinti együttműködési megállapodást, 
és felkéri a polgármestert annak aláírására 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2021.  október I. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Kerületgazdálkodási Iroda 

Budapest, 2021.  augusztus  30. 

Sátly Balázs 
a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke 
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Előterjesztés  1.  sz. melléklete 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
TERVEZET! 

amely létrejött egyrészről  Budapest  Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
(székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.,  statisztikai számjel:  15735715-8411-321-01, 
törzskönyvi azonosító:  735715,  adószám:  15735715-2-42,  pénzforgalmi jelzőszám:  10403387-
00028570-00000000,  képviseli: Pikó András polgármester) a továbbiakban: Önkormányzat, 

másrészről a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (székhely:  1072 Budapest, 
Rákóczi út  18.,  statisztikai számjel:  18052851-9499-561-01,  adószáma:  18052851-2-42, 
pénzforgalmi jelzőszám:  11706023-20017400,  képviseli: Ilyés Márton kuratóriumi elnök) a 
továbbiakban: Közalapítvány 

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. 

Felek között a  263/2015. (X11.03.)  számú képviselő-testületi határozat felhatalmazása alapján 
2015.  december  16.  napján a  Budapest  Főváros és  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 
vállalkozásfejlesztési feladatainak végrehajtása céljából együttműködési megállapodás (a 
továbbiakban: megállapodás) jött létre, mely ezt megelőzően több alkalommal került 
módosításra. 

Jelen megállapodást — mely egységes szerkezetben tartalmazza a megállapodás módosítással 
nem érintett részeit és a Felek által elfogadott módosításokat - az Önkormányzat Képviselő-

 

testületének Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága /2021.  (IX.06.) számú határozatával 
hagyta jóvá. 

Preambulum 

A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  23.  §  (4)  bekezdés 
15.  pontja értelmében a fővárosi önkormányzat feladata különösen a gazdaságszervezéssel és 
fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása.  A  Közalapítvány  Budapest  Főváros Közgyűlése által 
1993-ban rögzített küldetése, hogy kidolgozza és végrehajtsa a fövárosi kis- és középvállalkozói 
szektor foglalkoztatás-élénkítő programjait, közvetítse az uniós, kormányzati és önkormányzati 
szintű programok által megteremtett lehetőségeket a mikro-, kis- és közepes vállalkozások  fete. 
E feladat ellátása körében a Közalapítvány hozzájárul a Főváros gazdaságfejlesztési 
programjaiban megfogalmazott célok megvalósításához. 
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I. A  szerződés tárgya 

A  szerződő Felek közös célja, hogy együttműködésük nyomán versenyképesebb, hatékonyabb, 

tudáson és innováción alapuló gazdasági élet fejlődjön ki Józsefvárosban. Vállalják, hogy az ezt 
célzó együttműködésük gyakorlati eredményei  Budapest  Főváros és Józsefváros 

Önkormányzatának vállalkozásfejlesztési feladatai végrehajtását szolgálják. 

II. A  szerződő felek vállalják, hogy 

1. együttműködnek a józsefvárosi vállalkozások fejlesztése, foglalkoztatási célok elérése 

érdekében szükséges közös rendezvények, programok, valamint a vállalkozói 
mikrohitelezést megkönnyítő kezdeményezések kidolgozásban és annak 
megvalósításában, az alábbiak szerint 

2. elősegítik a kreatív iparágak, a zöld gazdaság és az infokommunikációs ágazat, továbbá 

az energiahatékonyságot szolgáló iparágak működési környezetének fejlesztését, 

3. együttműködnek a fiatalok vállalkozóvá válását célzó és megkönnyítő 

kezdeményezésekben, rendszeres közös vállalkozói események, kamattámogatási 

tanácsadás szervezésében és működtetésében, 

4. támogatják a hagyományos vállalkozói ismeretek közvetítésén túl egy olyan új típusú 
üzleti gondolkodás meghonosítását, amely emberközpontú és a hosszú távú 

fenntarthatóságra, kreativitásra, rugalmasságra, innovatív ötletekre épül, 

5. együttműködnek szakmai fórumok közötti információáramlás elősegítésében, és a 
szakmai hírek, aktualitások hatékony terjesztésében a célcsoport felé, elősegítik a 
nemzetközi  es  európai uniós vállalkozásfejlesztési jó gyakorlatok átvételét és józsefvárosi 
alkalmazását, 

6. közös kezdeményezéseik sikere érdekében együttműködnek a vállalkozókat tömörítő 

szakmai kamarákkal, 

7. saját  online  felületeiken ismertetik a vállalkozások számára releváns új jogszabályokat, 
valamint bemutatnak sikeres vállalkozási példákat. 

8. Felek megállapítják, hogy a Közalapítvány, mint közhasznú szervezet célja jelen 

együttműködési megállapodás keretében a józsefvárosi székhellyel/telephellyel 
rendelkező, köztartozásmentes mikrovállalkozások fejlődésének elősegítése. 
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III. Az együttműködés keretében az Önkormányzat vállalja, hogy 

1.  továbbra is támogatja a „Józsefvárosi Kamattámogatási Program" megvalósítását, 
melynek keretében a Közalapítvány részére a Közalapítvány OTP  Bank  Nyrt. 
pénzintézetnél vezetett  11706023-20017400  számú bankszámlájára  2015.  december  30. 
napján átutalt  15.000.000  forintot. 

IV.  Az együttműködés keretében a Közalapítvány vállalja, hogy 

1. a részére átadott pénzeszközt egy általa létrehozott, elkülönített alszámlán „Józsefvárosi 
Kamattámogatási Program" címen elkülönítetten kezeli, 

2. a részére átadott pénzeszközt csak •a köztartozásmentes, józsefvárosi 
székhellyel/telephellyel rendelkező mikrovállalkozások fejlődésének elősegítésére, ezen 
belül a Józsefváros közigazgatási területén megvalósuló, a Közalapítvány  Budapest 
Mikrohitel Programjába foglalt hitelcélok megvalósítására, az igénybe vett hitel 
kamattámogatására használja fel, 

3. hozzájárul a részére átadott pénzeszköz rendeltetésszerű felhasználásának a Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási ügyosztálya által kijelölt személyek általi 
ellenőrzéséhez, 

4. a „Józsefvárosi Kamattámogatási Program" megvalósulásáról évente, a tárgyévet követő 
év február  28.  napjáig Szakmai és pénzügyi beszámolót készít az Önkormányzat részére 
az igénybe vett hitelek, és az ahhoz kapcsolódó kamattámogatásban részesülő ügyfelek 
minősítéséről, az esetlegesen késedelembe esett ügyletekről.  A  Közalapítvány a Szakmai 
és pénzügyi beszámolót a megállapodás 1-es számú mellélete szerinti tartalommal készíti 
el. 

5. amennyiben a Közalapítvány a pénzeszközt a jelen megállapodásban foglaltaktól eltérő 
célra használja fel, vagy a felhasználásról nem tud a jelen megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően elszámolni, köteles a pénzeszközt a számlájára való beérkezéstől számítva a 
Ptk.-ban meghatározott kamattal növelt összegben visszafizetni az Önkormányzat 
részére, 

6. a  Budapest  Milcrohitel Program feltételrendszerének módosulásáról, a módosítás 
Kuratórium által történő elfogadását követő  15  napon belül értesíti az Önkormányzatot. 

V.  A  Kamattámogatás feltételei 



1. A  jelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelő ügyfél a hitelkérelmével 

egyidejűleg a „Józsefvárosi Kamattámogatási Program" keretében a kamattámogatási 
kérelmét is benyújthatja a Közalapítványhoz.  A  kamattámogatás a hitelszerződésben kerül 

rögzítésre. 

2. A  „Józsefvárosi Kamattámogatási Program" keretében egyidejűleg csak egyetlen 

jogcímen vehető igénybe kamattámogatás. 

3. A  Közalapítvány által biztosított kamattámogatás igénybevételére jogosult az a 

köztartozásmentes, józsefvárosi székhellyel/telephellyel rendelkező mikrovállalkozás, 

amely 

- a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozás, vállalkozói 
igazolvánnyal rendelkező vagy arra jogosult vállalkozás, valamint egyéb 

vállalkozásra alkalmas jogosítvánnyal rendelkező vállalkozás, 
- a vállalkozás által összes foglálkoztatottak létszáma  10  főnél kevesebb, 

a vállalkozás eves nettó árbevétele legfeljebb  2  millió EUR-nak megfelelő forint 
ellenérték, 

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

kötelezettségeit, így nincs sem adó-, sem illeték-, sem társadalombiztosítási járulék-

tartozása, 
a vállalkozásnak a pénzintézetek és pénzügyi közvetítő szervezetek felé nincs lejárt 

hiteltartozása, 
- a cég sem csőd-, sem felszámolási, sem végelszámolási eljárás alatt nem áll, 

a hitelkérelemben megjelölt hitelcél megvalósításának helye Józsefváros 

közigazgatási területe, 
egy is ugyanazon vállalkozás vonatkozásában a folyó pénzügyi évben, valamint az 

azt megelőző két pénzügyi év során nem részesült az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet alapján odaítélt csekély összegű  (de  minimis) támogatásban az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet 2.cikk  (2)  bekezdésében meghatározott  200.000 
eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző 

vállalkozások esetében  100.000  eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó 

mértékben. 

4. A  kamattámogatás mértéke  10  eves futamidejű ügylet esetén a futamidő első  5  évében 

évi  4.9%,  női illetve fiatal mikrovállalkozás esetén évi  5.9%. A  kamattámogatás mértéke 

3  éves futamidejű ügylet esetén a futamidő első évében évi  4.9%,  női illetve fiatal 

mikrovállalkozás esetén évi  5.9%;  a futamidő második évében évi  3.9%,  női illetve fiatal 

mikrovállalkozás esetén évi  4.9%,  a futamidő harmadik évében évi  2.9%,  női illetve fiatal 
mikrovállalkozás esetén évi  3.9%. 
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Fiatal mikrovállalkozás az a mikrovállalkozás, ahol a vállalkozó, vagy a vállalkozás 
legalább 50%-os tulajdonosa  40  év alatti. 
Női mikrovállalkozás az a mikrovállalkozás, ahol a vállalkozó, vagy a vállalkozás 
legalább 50%-os tulajdonosa nőnemű. 
Kamattámogatás az ügyfeleknek kizárólag abban az esetben jár,  ha  az ügyfél a 
támogatási időszak alatt nem kerül  30  napot meghaladó késedelembe a hitelkamat is a 
tőketörlesztő részlet megfizetése tekintetében. 

VI. A  kamattámogatási pénzeszköz lehívásának menete 

I.  A  Közalapítvány egyedi kamattámogatási igény esetében elbírálja a  Budapest  Mikrohitel 
Program keretében igénybe venni kívánt konstrukcióra vonatkozóan benyújtott 
hitelkérelmet, valamint megvizsgálja a jelen együttműködési megállapodás szerint a 
„Józsefvárosi Kamattámogatási Programjában" való részvétel alkalmassági feltételeit.  A 
Közalapítvány Hitel Bizottsága meghozza döntését a  Budapest  Milcrohitel Program 
keretében történő mikrohitel nyújtására, is a „Józsefvárosi Kamattámogatási 
Programjában" való részvételre vonatkozóan.  A  Hitel Bizottság döntését követően a 
Közalapítvány értesíti az Önkormányzatot a döntésről.  A  hitelszerződés aláírását 
követően a BVK jogosult lehívni az elkülönített számláról az ügylet teljes futamidejére 
kalkulált kamattámogatás összegét. 

2.  Felek rögzítik, hogy nem adható hozzájárulás, amennyiben a kamattámogatási 
programban rögzített feltételeknek a kamattámogatási igényt benyújtó vállalkozás nem 
felel meg. 

VII. Fizetési késedelmek esetén követendő eljárásrend 

I. Amennyiben a mikrovállalkozás a futamidő során bármikor  30  napot meghaladó fizetési 
késedelembe esik, úgy a Közalapítvány Hitel Bizottsága jogosult dönteni a 
kamattámogatás megszüntetéséről. 

2. Amennyiben a mikrovállalkozás a futamidő során bármikor  30  napnál rövidebb fizetési 
késedelembe esik, és fizetési kötelezettségeinek átütemezését kéri, úgy a Közalapítvány 
Hitel Bizottsága jogosult dönteni az átütemezési kérelem jóváhagyásáról vagy 
elutasításáról, is a kamattámogatás változatlan feltételekkol történő fenntartásáról vagy 
megszüntetéséről. 

3. Amennyiben  ä  mikrovállalkozás a futamidő során elveszti jogosultságát a 
kamattámogatás további igénybe vitelére, úgy a teljes futamidőre számított 
kamattámogatás összegének fel nem használt részét a Közalapítvány köteles a 
„Józsefvárosi Kamattámogatási Program" alszámlára visszautalni. Az ilyen módon 
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visszavezetett összeg a „Józsefvárosi Kamattámogatási Program" finanszírozási forrásait 
növeli. 

VIII. Záró rendelkezések 

I. Felek a megállapodást a Közalapítvány részére, a „Józsefvárosi Kamattámogatási 
Program" keretében átutalt keretösszeg kimerüléséig,  de  legkésőbb  2024.  december 31-ig 
kötik. 

2. A  Felek a megállapodás végrehajtása során a józsefvárosi lakosok iránti elkötelezettség, 
az integritás, a tárgyszerűség, egymás  es  mások tiszteletben tartása és az átláthatóság 
értékeinek megfelelően fejtik ki tevékenységüket. 

3. A  Felek jelen megállapodást kizárólag írásban módosíthatják, a Megállapodást bármelyik 
fit  indoklás nélkül  30  napos felmondással megszüntetheti.  A  felmondás a már 
jóváhagyott kamattámogatási ügyleteket nem érinti.  A  fel nem használt pénzeszközzel a 
Közalapítvány a felmondást követő  60  napon belül köteles elszámolni. 

4. A  vállalások tekintetében, Felek képviselői az eves Szakmai és pénzügyi beszámoló 
leadását követő  30  napon belül értékelik az együttműködés tapasztalatait, áttekintik a 
soron következő időszak közös feladatait. 

5. A  megállapodásban foglaltak teljesülését bármelyik aláíró fél kezdeményezésére, 
személyes találkozó keretében áttekintik, értékelik. 

6. A  felek az együttműködési megállapodás végrehajtása érdekében kapcsolattartó 
személyeket jelölnek ki.  A  kapcsolattartó személyek egyben az együttműködés szakmai 
felelősei is.  A  konkrét kapcsolattartásra az Önkormányzat részéről Borbás  Gabriella, 
Gazdálkodási ügyosztályvezetőt (elérhetőség:  +36 30 
borbas.gabriella@jozsefvaros.hu), míg a Közalapítvány részéről Bobor-Baranyay 
Boglárka finanszírozási igazgatót (elérhetőség:  +36 30 e-mail:  babel.-
baranyay. boglarlca@byk hu) jelölik Ici. 

7. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a  2013.  évi V. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

8. Jelen szerződés a Felek által történő aláírás napján lep hatályba. 

A  megállapodás  5  eredeti példányban készült, amelyet a Felek, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírják. Az  5  példányból  3  az Önkormányzatot,  2  pedig a 
Közalapítványt illeti. 
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jegyző nevében és megbízásából 

dr. Kerekes Fereiir 
Jogi irodavezető 

Fedezet:  Budapest, 2021.  

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Hörich  Szilvia 
Gazdasági vezető 
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1-es számú Melléklet 

A  Szakmai és pénzügyi beszámoló tartalma 

• Vezetői összefoglaló 

• Program rövid leírása 

• Változás a Programban, finanszírozási termékek körének változása 

• Jogszabályi  hatter 

• Tárgyévben beérkezett kérelmek a Kamattámogatási Programhoz kapcsolódóan, 

kérelmek bírálata, szöveges elemzés 

• Tárgyévben és korábban kamattámogatásban részesülő ügyfelek fizetési 

kötelezettségeinek elemzése 

• Kamattámogatási alap alakulása  (2016.  január  1.  — tárgyév december  31.) 

• Táblázat formájú beszámoló a kamattámogatás átvezetésekről 

• Táblázatos formájú beszámoló a kamattámogatott ügyletekről 

• Program rövid értékelése 
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BUDS PeST BUDAPEST! 
VAL LALKOZASFEJLESZTESI 

KÖZALAPITVANY 

Cím:  1072 Budapest,  Rákóczi út  18.,  Postacím:  1364 Budapest 5.  Pf.  226B. 

Telefon:  +36-1/268-1800,  Email:info@bvk.hu 

Bemutatkozás 

A  Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány a  Budapest  Főváros Közgyűlése által 1993-
ban létrehozott olyan szervezet, mely hozzájárul a Fővárosi Önkormányzat Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  23. 5 (4)  bekezdés  15.  pontjában 
szereplő, gazdaságszervezéssel  es  fejlesztéssel kapcsolatos feladatainak ellátásához. 

Közalapítványunk részt vesz a Főváros gazdaságfejlesztési programjaiban megfogalmazott 
célok megvalósításában, megteremti a Főváros gazdaságfejlesztésében érdekelt szereplők 
közötti együttműködést, segíti a mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttét, 
működését, és intézményes keretet teremt a különböző vállalkozásfejlesztési források 
befogadásához. 

A  Közalapítvány vállalkozásfejlesztési tevékenységének két pillére az innovatív 
vállalkozásfejlesztés és a non-profit mikrofinanszírozás. Non-profit mikrofinanszírozási 
tevékenysége körében a Közalapítvány mikrohitel programokat működtet, melyek 
keretében kisösszegű  (10  millió  Ft  alatti) kölcsönöket nyújt a törvény szerint 
mikrovállalkozásnak minősülő gazdasági szereplők részére. 

2016.  január  1.  óta működtetjük a  Budapest  Mikrohitel Programot, amely beruházási, 
forgóeszköz és vállalkozásindítási hitelekkel, valamint visszatöltődő hitelkeretekkel segíti a 
budapesti mikrovállalkozások fejlődését  es  működését. 

Egyes, a  Budapest  Mikrohitel Program keretében nyújtott mikrohitelek különböző kerületi 
kamattámogatásokkal egészülhetnek  Id. A  működő kamattámogatási programok a 
Budapest  Mikrohitel Program feltételrendszerére épülnek, kedvezményezettjeik a 
kamattámogatást, nyújtó kerületben székhellyel, vagy telephellyel rendelkező 
mikrovállalkozások. 

A  kerületi kamattámogatási programok működtetésének alapja Közalapítványunknak a 
Főváros Közgyűlése által kijelölt tevékenysége és a budapesti kerületi önkormányzatoknak 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  13.  §  (1) 
bekezdésének  13.  pontjában foglalt gazdaságszervezés elősegítésére vonatkozó feladat-
és hatásköre közti szinergia. 

Eleget téve fenti küldetésünknek, Közalapítványunk a 2021-től elfogadott Mikrohitel 
Stratégiájában a budapesti kerületi önkormányzatokkal történő szélesebb körű 
együttműködés kialakítását határozta el, és ennek érdekében együttműködési programot 
dolgozott ki.  A  program résztvevői lehetnek mindazon budapesti kerületek, melyek önként 
vállalt feladatként a vállalkozásfejlesztést stratégiai jelentőségű területként kezelik, és 
amelyek ezen küldetésüket a Közalapítványunkkal közösen kialakított partnerségi 
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együttműködéssel is elő kívánják segíteni. 

Az együttműködési program alapgondolata az, hogy támaszkodva egyfelől a Közalapítvány 

vállalkozásfejlesztésben és mikrofinanszírozásban kialakított közel  30  éves tapasztalatára, 

másfelől az együttműködésben részt vevő önkormányzatok helyi vállalkozások 

szervezésében, elérésében kialakított gyakorlatára, az együttműködés nyomán a kerületben 

egy versenyképesebb, hatékonyabb, tudáson és innováción alapuló gazdasági élet 

fejlődjön ki. 

Együttműködési programok 

Az együttműködés fókuszában a mikrofinanszírozás áll, mely egy vállalkozásfejlesztési 

tanácsadással, és hosszútávú mentorálással kombinált kisösszegű kölcsön. Segítségével a 

mikrovállalkozások megvalósíthatják hosszabb, illetve rövidebb távú céljaikat, 

életképesebbé és alkalmassá válhatnak a  for-profit  finanszírozási szolgáltatások 

igénybevételére. Közalapítványunk és a programban résztvevő önkormányzat között az 

alábbi lehetséges együttműködési formák alakíthatók ki akár önállóan, akár fokozatosan, 

egymás mellett működve: 

1.) Kerületi vállalkozásfejlesztési deskek létrehozása 

A  programban résztvevő önkormányzat vállalkozásfejlesztési desket létesít. 

Közalapítványunk az önkormányzat erre kijelölt alkalmazottjait megfelelő képzésben, és 

folyamatos mentorálásban részesíti. Az önkormányzat vállalja, hogy  online  felületein, illetve 

ügyfélforgalomra nyitva álló helyiségeiben elhelyezi a Közalapítványunk mikrohitel 

programjait népszerűsítő kommunikációs eszközöket,  es  elkötelezett módon közvetíti a helyi 

mikrovállalkozások felé a mikrohitel programokat. 

2.) Kamattámogatási alap létrehozása és működtetése 

A  résztvevő önkormányzat a Közalapítvány által kezelt kamattámogatási alapot létesíthet.  A 

kamattámogatás a Közalapítványunk által szolgáltatott finanszírozási termékekhez vehető 

igénybe, és kamatkedvezményhez juttatja az adott kerületben székhellyel, illetve 

telephellyel rendelkező mikrovállalkozásokat.  A  kamattámogatás mértéke eltérő lehet, függ 

a hitel céljától és az igénybevevő vállalkozás tulajdonosi szerkezetétől. Egyes programok 

kiemelten támogathatják a fiatal, illetve a női vállalkozásokat, vagy egyéb csoportokat. Az 

alap nagyságrendje  5  mFt -  15  mFt között mozoghat, egy-egy  10  eves futamidejű ügylet 

kamattámogatása a kamattámogatás mértékétől függ, általában  1  mFt körül mozog. 

3.) Mikrohitel alap létrehozása és működtetése 

A  résztvevő önkormányzat a Közalapítvány részére célzott támogatást nyújthat, mely 

támogatás mikrohitel alapként használható fel. Közalapítványunk az Európai Unió által 

kibocsátott tanúsítvánnyal rendelkező mikrohitelező szervezet, mely mikrofinanszírozási 

gyakorlata során az Európai Mikrohitelezési Eljárási és Beszámolási Szabványok  (Code of 



Good Conduct)  rendelkezéseit követi. Ennek keretében az önkormányzat által létesített 
mikrohitel alap terhére mikrohiteleket folyósít a résztvevő Önkormányzat területi hatálya 
alatt bejegyzett mikrovállalkozások részére, az önkormányzat által meghatározott feltételek 
mellett. Az alap nagyságrendje  50  mFt —  200  mFt között mozoghat, egy ügylet átlagos 
összege  8  mFt. Az alap alakulásáról a Közalapítvány negyedévente tájékoztatja az 
önkormányzatot. 

Közalapítványunk célja, hogy az együttműködési programban történő részvétel iránt 
érdeklődő önkormányzatokkal folytatott előkészítő tárgyalásokra, a konkrét partnerségi 
együttműködés kidolgozására mielőbb sor kerülhessen. 

Közalapítványunk részéről a tárgyalásokat a Kuratórium elnöke, valamint a Finanszírozási 
igazgató vezetik. 

Elérhetőségünk: 

Budapesti Vállakozásfejlesztési Közalapítvány titkársága: 

Horváth-Bakó  Regina  titkárságvezető 

Telefon:  +36-30 

E-mail:  info@byk.hu 

Üdvözlettel: 

Ilyés Marton 

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 

Kuratóriumi elnök 





A BUDAPEST  MIKROHITEL PROGRAM finanszírozási termékei 

BERUHÁZÁSI HITEL 

 

1.) A  hitel célja: 

2.) A  hiteligénylők köre: 

Beruházás finanszírozás (gép, eszköz beszerzés, ingatlan vásárlás, bővítés, 
felújítás, stb.). 

cégnyilvántartásba bejegyzett vállalkozás, vagy vállalkozói 
igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó, közjegyzői vagy 
ügyvédi iroda, 
a  2004.  évi XXXIV. tvr.  3.§.(3)  a) és  b)  bekezdése szerint 
mikrovállalkozásnak minősül (összes foglalkoztatotti létszáma  10 
főnél kevesebb, és eves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege 
legfeljebb  2  millió eurónak megfelelő forintösszeg), 
a vállalkozás Budapesten található székhellyel, telephellyel vagy 
fióktelephellyel rendelkező vállalkozás, vagy ezen feltételek a 
mikrohitellel finanszírozott beruházás következtében 
megvalósulnak; 
a vállalkozás életképes üzleti tervvel rendelkezik, 
a vállalkozásnak nincs lejárt illeték, vagy társadalombiztosítási 
járulék, vagy adótartozása, vagy lejárt hiteltartozása, 

 

 

 

 

 

 

  

   

a cég és kapcsolt vállalkozásai nem állnak sem csőd, sem 
felszámolási eljárás alatt, nem indult ellenük végrehajtási eljárás, 
továbbá a cég nem áll végelszámolási eljárás alatt. 

3.) Hitelösszeg: 

 

1.000.000,- Ft  —  10.000.000,- Ft 

4.) Szükséges saját 
mértéke: 

erő 0% 

5.) Futamidő: 

 

Maximum 120  hónap 

6.) Türelmi 
tőketörlesztésre: 

idő A  futamidőn belül maximum  12  hónap 

7.) A  hitel díjai: 

 

A  hitel kamata a futamidő első  5  évében évi  3.9%,  a második  5  évben évi 

   

4.9%. A  kamaton felül egyéb költséget (folyósítási jutalék, kezelési költség) 
nem számítunk fel. 

8.) A  hitel biztosítékai: : Az elfogadható biztosítékok köre: ingatlan jelzálog, felhatalmazás beszedési 
megbízás benyújtására, tulajdonosi és/vagy ügyvezetői készfizető kezesség. 

TARTÓS FORGÓESZKÖZ HITEL 

1.) A  hitel célja: Beruházáshoz kapcsolódó vagy önálló forgóeszköz finanszírozás.  A  hitelből  3 
mFt erejéig a továbbképzések, átképzések költsége, az ezzel kapcsolatban 
felmerülő költségek (pl. útiköltség, szállás) is finanszírozhatók. 

2.) A  hiteligénylők köre: A  beruházási hitelnél meghatározott kör. 

3.) Hitelösszeg: 1.000.000,- Ft  —  10.000.000; Ft 

4.) Szükséges saját erő 
mértéke: 

0% 

5.) Futamidő: Maximum 36  hónap 

6.) Türelmi idő 
tőketörlesztésre: 

A  futamidőn belül maximum  12  hónap 

7.) A  hitel díjai: A  hitel kamata a futamidő első  2  évében évi  3.9%,  a harmadik évben évi  4.9%. 

  

A  kamaton felül egyéb költséget (folyósítási jutalék, kezelési költség) nem 
számítunk fel. 

8.) A  hitel biztosítékai: A  beruházási hitelnél meghatározott biztosítékok. 

A  beruházási és tartós forgóeszköz hitel maximum  5  mFt összeg erejéig ingatlanfedezet nélkül, a Garantiqa 

Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalásával is igényelhető, amennyiben a mikrovállalkozás üzleti 

innovációs tevékenységet valósít meg a mikrohitel segítségével. 

K 



VISSZATÖLTŐ DŐ  HITEL 

1.) A  hitel célja: 
1.) Árbevétel előfinanszírozás azon mikrovállalkozások számára, akik 

leszerződött munkáik teljesítéséhez addicionális forgóeszközök bevonását 

igénylik. 

2.) Készletfinanszírozás azon mikrovállalkozások számára, akik készletforgási 

sebességük javítására addicionális forgóeszközök bevonását igénylik. 

3.) A  hitel díjai: 

4.) A  hitel biztosítékai: 

3.) A  mikrovállalkozás operatív működésével összefüggésben, átmenetileg 

fellépő likviditási hiányok finanszírozása. 

A  beruházási hitelnél meghatározott kör. 

1.000.000,- Ft  —  7.500.000,- Ft,  likviditási hiány finanszírozása esetén 

maximum  5.000.000,- Ft. 

• A  hitelkeretet maximum  3  évre állapítjuk meg. Árbevétel előfinanszírozás 

esetén a lehívott egyes kölcsönök futamideje igazodik az előfinanszírozott 

árbevétel realizálódásához. Készletfinanszírozás esetén a lehívott egyes 

kölcsönök futamideje a  120  napot nem haladhatja meg. Átmenetileg fellépő 

likviditási hiány finanszírozása esetén a lehívott egyes kölcsönök futamideje a 

90  napot nem haladhatja meg. 

A  hitel kamata a futamidő első évében évi  3.9%,  a második évében évi  4.9%,  a 

harmadik évben évi  5.9%. A  kamaton felül egyéb költséget (folyósítási jutalék, 

kezelési költség) nem számítunk fel. 

A  beruházási hitelnél meghatározott biztosítékok. 

2.) A hiteligénylők 

köre: 

3.) Hitelösszeg: 

4.) Futamidő: 

START BUDAPEST MIKROHITEL 

1.) A  hitel célja: 

2.) A hiteligénylők 

köre: 

3.) Hitelösszeg: 

4.) Szükséges saját erő 

mértéke: 

5.) Futamidő: 

6.) Türelmi idő 

tőketörlesztésre: 

7.) A  hitel díjai: • 

8.) A  hitel biztosítékai: 

Vállalkozás indítással összefüggésben felmerülő költségek finanszírozása.  A 

hitel összegébő l az alábbi költségek finanszírozhatók: 

- maximum  12  havi bérleti díj összege, 

- maximum  12  havi személyi jellegű ráfordítás összege (járulékkal együtt), 

- HR  képzések költsége, 

- a vállalkozás piaci bevezetésével kapcsolatban felmerülő marketing 

költségek, - egyéb, nem meghatározott költségek, melyek a vállalkozás 

beindításával kapcsolatban merülnek fel, maximum a hitel összegének 15%-

áig, 

- a vállalkozás elindításához szükséges készletvásárlás finanszírozása. 

Azon budapesti székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikrovállalkozások, 

melyek megfelelnek a  Budapest  Mikrohitel Programban történő részvétel 

feltételeinek, és Új tevékenység beindítását tervezik, vagy az Új tevékenység 

beindítására a hitelkérelem benyújtásától számított  3  hónapnál nem régebben 

került sor. 

1.000.000,- Ft  —  7.500.000,- Ft 

0% 

Maximum 120  hónap 

A  futamidőn belül maximum  12  hónap 

A  hitel kamata a futamidő első s évében évi  2.5%,  a második  5  évben évi  3.5%. 

A  kamaton felül egyéb költséget (folyósítási jutalék, kezelési költség) nem 

számítunk fel. 

A  beruházási hitelnél meghatározott biztosítékok. 
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1.) A  hitel célja: 

2.) A  hiteligénylők öre: 

3.) Hitelösszeg: 

4.) Szükséges saját erő 

mértéke: 

5.) Futamidő: 

6.) Türelmi idő 

tőketörlesztésre: 

7.) A  hitel díjai: 

8.) A  hitel biztosítékai: 

RESTART BUDAPEST MIKROHITEL* 

A  koronavírus járvány okozta gazdasági válság miatt elszenvedett árbevétel 

kiesés és az ebből adódó likviditás romlás részbeni ellensúlyozása.  A  hitel nem 

használható fel hitelkiváltásra. 

:  A  BVK Országos Mikrohitel Programban vagy  Budapest  Mikrohitel 

Programban jelenleg vagy korábban mentorált azon ügyfelei, akik legalább 

• 25%-os bevételcsökkenést szenvedtek el a koronavírus járvány gazdasági 

hatásai miatt. 

300.000,- Ft  —  5.000.000,- Ft 

0% 

Maximum 60  hónap 

A  futamidőn belül maximum  12  hónap 

A  hitel kamata évi  2.5%  a teljes futamidőre.  A  kamaton felül egyéb költséget 

(folyósítási jutalék, kezelési költség) nem számítunk fel. 

A  beruházási hitelnél meghatározott biztosítékok. 

INNOSTART BUDAPEST MIKROHITEL* 

1.)A  hitel célja: Bármilyen fejlesztés finanszírozása, melynek célja azoknak a 

kulcskompetenciáknak a megerősítése, melyek a koronavírus járvány 

kitörését követően megváltozott gazdasági környezethez történő 

alkalmazkodást szolgálják. 

2.) A  hiteligénylők köre: A  beruházási hitelnél meghatározott kör. 

3.) Hitelösszeg: 500.000,- Ft  —  5.000.000,- Ft 

4.) Szükséges saját erő
 

0% 
mértéke: 

5.) Futamidő: Maximum 60  hónap 

6.) Türelmi idő
 

A  futamidőn belül maximum  12  hónap 

tőketörlesztésre: 

7.) A  hitel díjai: A  hitel kamata évi  2.5%  a teljes futamidőre.  A  kamaton felül egyéb költséget 

(folyósítási jutalék, kezelési költség) nem számítunk fel. 

8.) A  hitel biztosítékai: A  beruházási hitelnél meghatározott biztosítékok. 

A *-gal  jelzett termékek esetében a kérelmek befogadására legfeljebb  2021.  december  31.  napjáig van lehetőség. 
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