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Termékleírás 

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú 

Hitelprogram 

Azonosító jel: GINOP-8.3.5-18 

 

 

A Hitelprogram keretösszege 

 118,673 milliárd forint.  

Hitelprogram célja 

 A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a 

korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, 

amelynek egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében 

hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése a mikro-, kis- és középvállalkozások 

külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén. A támogatott beruházásnak olyan 

fejlesztést kell eredményeznie, ami javítja a technológiai felkészültséget. A Hitelprogram célja a 

mikro-, kis- és középvállalkozások olyan beruházásainak a támogatása, amelyek pénzügyi 

szempontból életképesek, jövedelemtermelők. 

Kölcsön típusa 

 Éven túli lejáratú beruházási Kölcsön. 

Kölcsön összege 

 Minimum 1 millió HUF – Maximum 150 millió HUF 

Az igényelhető hitelösszeg nem haladhatja meg a hitelkérelem benyújtását megelőző lezárt 

pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszörösét, több kérelem benyújtása esetén együttesen 

értendő. 

A hitelprogramban kezdő1, illetve KATA adózású vállalkozások által igényelhető hitel, illetve 

több kérelem benyújtása esetén a hitelek együttes összege maximum 25 millió HUF lehet. 

Kölcsön devizaneme 

 HUF 

Saját forrás2 

                                                 
1 Kezdő vállalkozásnak tekintendő az a vállalkozás, mely nem rendelkezik egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) 

üzleti évvel.  
2 A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 81. pontja alapján a saját forrás a Végső Kedvezményezett által a 

projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy 
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 A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 5%-a a 

2020. évi LVIII. törvény 34.§-ának (9) pontjában  meghatározott ágazatok esetében, egyéb 

esetben 10%-a, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első 

folyósításkor igazolnia szükséges.  

A kölcsön kamata, díjak, jutalékok 

 Kamat 0% / év 

Kezelési költség Nem kerül felszámításra. 

Rendelkezésre tartási jutalék Nem kerül felszámításra. 

Előtörlesztési díj Nem kerül felszámításra. 

Szerződésmódosítási díj Nem kerül felszámításra. 

Késedelmi kamat 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 6:48 §-ában meghatározott mértékű 

késedelmi kamat.  

Egyéb költségek 

A hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés 

megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön 

folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, 

kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, 

közjegyzői díj). 

A követelésbehajtás költségei felszámíthatók. 

A kölcsön a Végső kedvezményezett által bármikor 

előtörleszthető vagy végtörleszthető  anélkül, hogy az 

a kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, 

költségeinek növekedését eredményezné. 
 

Futamidők 

 Futamidő A kölcsönből beszerzendő új eszköz Tao. szerinti 

amortizációjának végéig, az alábbiak szerint: 

a) az 50%-os amortizációs kulcs alá tartozó 

gépek, berendezések, felszerelések esetén legfeljebb 2 

év. Ezt kell alkalmazni az általános rendeltetésű 

számítástechnikai gépek, berendezések esetében 

(HR8471 Vtsz.) függetlenül attól, hogy a Végső 

Kedvezményezett a Tao. alapján más amortizációs 

kulcsot is alkalmaz; 

b) a 33%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, 

berendezések, felszerelések vagy járművek esetén 

legfeljebb 3 év, függetlenül attól, hogy a Végső 

Kedvezményezett a Tao. alapján más amortizációs 

kulcsot is alkalmaz; 

c) a 25%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, 

                                                                                                                                                         
más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást 

nem tartalmazó forrás. 
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berendezések, felszerelések esetén legfeljebb 4 év, 

függetlenül attól, hogy a Végső Kedvezményezett a 

Tao. alapján más amortizációs kulcsot is alkalmaz; 

d) a 20%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, 

berendezések, felszerelések vagy járművek esetén 

legfeljebb 5 év, függetlenül attól, hogy a Végső 

Kedvezményezett a Tao. alapján más amortizációs 

kulcsot is alkalmaz; 

e) a 14,5%-os amortizációs kulcs alá tartozó 

gépek, berendezések, felszerelések vagy járművek 

esetén legfeljebb 7 év, függetlenül attól, hogy a Végső 

Kedvezményezett a Tao. alapján más amortizációs 

kulcsot is alkalmaz. 

A maximális futamidőt a leghosszabb maximális 

amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó 

futamidő alkalmazásával szükséges meghatározni. 

A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy 

rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák. 

Rendelkezésre tartási idő Kölcsönszerződés megkötésétől számított minimum 3 

hónap, legfeljebb 18 hónap, ami indokolt esetben 

egyszer, 6 hónappal meghosszabbítható. 

Türelmi idő A rendelkezésre tartás végétől számított maximum 6 

hónap.  

Projekt megvalósulásának 

határideje 
A Projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg 

befejezett) a szerződéskötést követő 12 hónapon belül 

be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben 

további 3 hónappal meghosszabbítható. 
 

Hitelkérelmek benyújtása 

 A Kölcsönt kizárólag a Hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek 

csatolásával igényelhetik az ügyfelek. Amennyiben bármelyik kötelezően előírt melléklet 

hiányzik, a hitelkérelem nem fogadható be.  

 

A hitelkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal 

rendelkező Közvetítőhöz nyújtható be. A Közvetítők listáját az MFB Zrt. a honlapján teszi 

közzé. A Hitelprogram keretében 2018. szeptember 10-től 2021. június 30-ig lehet 

Hitelkérelmet benyújtani. 

 

Egy vállalkozásnak egy időben csak egy nyitott kérelme lehet az MFB Zrt-nél. 

Igénybevételi lehetőség 

 A Hitelprogram keretében utoljára 2022. december 31-én lehet Kölcsönszerződés alapján a 

Végső Kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni. 
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Kölcsönfelvevők köre 

 A Hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország 

területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország 

területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási 

forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és 

középvállalkozások. A Hitelprogram keretében kölcsönre az alábbi gazdálkodási formakóddal 

rendelkező gazdálkodó szervezetek jogosultak, amennyiben a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. 

melléklet szerint mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül. Nem kizárt annak lehetősége, 

hogy olyan, az illetékes bíróság vagy hatóság által már bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett 

vállalkozás is Kölcsönben részesüljön, amely az adott gazdasági éven belül kezdte meg 

működését. 

A Kölcsönt olyan vállalkozások igényelhetik, amelyek – akár külföldön lévő – Kapcsolt- és 

Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a 

vállalkozás, valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartásai alapján 

mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete 

alapján. 

Gazdálkodási formakód szerint: 

a. 113 Korlátolt felelősségű társaság 

b. 114 Részvénytársaság 

c. 116 Közkereseti társaság 

d. 117 Betéti társaság 

e. 121 Szociális szövetkezet 

f. 123 Iskola szövetkezet 

g. 124 Agrárgazdasági szövetkezet 

h. 126 Biztosító szövetkezet 

i. 128 Foglalkoztatási szövetkezet 

129 Egyéb szövetkezet 

j. 141 Európai részvénytársaság (SE) 

142 Európai szövetkezet (SCE) 

k. 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

l. 228 Egyéni cég 

m. 231 Egyéni vállalkozó 

A Hitelprogramban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást.  

A Hitelprogramban kezdő vállalkozások is igényelhetnek támogatást. 

Kölcsön felhasználása 

 1. Projektek megvalósítási helye:  

 

A Végső Kedvezményezett Magyarországon, Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett 

székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít 

és nem a Kölcsönt igénylő székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel 

rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a Közép-

Magyarországi régión kívül valósul meg. 
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1. A megvalósulási helynek a hitelkérelem benyújtásakor már bejegyzésre kell kerülnie a 

cégkivonatba, illetve a Végső Kedvezményezettről vezetett megfelelő nyilvántartásba, 

továbbá a későbbiekben igazolni kell azt is, hogy ott valóban gazdasági tevékenység 

folyik. 

2. Mobileszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy 

fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek. 
 

1.1. Támogatható tevékenységek bemutatása 

 

A Hitelprogram keretén belül kihelyezett Kölcsönök a Végső Kedvezményezettek által a KKV-k 

technológiai korszerűsítése céllal az alábbi, gazdaságilag potenciálisan életképes Projektek 

megvalósításához használhatók fel:  

 

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről [továbbiakban 272/2014. 

(XI.5.) Korm. rendelet] 5. mellékletének 

a) 3.3.10.1. pontjának megfelelő új tárgyi eszköz beszerzés;  

b) 3.3.10.3. pontjának megfelelő immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a 

tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan támogatható) 

 

 

1.2. Elszámolható költségek köre 

 

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 

a) 3.3.10.1. pontjának megfelelő új tárgyi eszköz beszerzése, 

a. technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft 

értékű eszközök (100.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a 

beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, 

tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, 

valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. 

b. Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 

30.000 Ft értékű új hardver beszerzése 

b) 3.3.10.3. pontjának megfelelő immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a 

tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan elszámolható)  
 

Eszközbeszerzés esetén a hitelprogram keretében kizárólag a Termékleírás 1. számú 

mellékletben található Vámtarifa szám (VTSZ) listán szereplő VTSZ számok alá tartozó, a 

fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges eszközök beszerzésének költsége 

támogatható.  

 

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes 

költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. 

mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 

programozási időszak című útmutató tartalmazza. 
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1.3. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások  

 

Költségtípus 
Maximális mérték az összes elszámolható 

költségre vetítve 

Immateriális javak 20% 

 

 

1.4. Nem elszámolható költségek: 

 

A Projekt költségei alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. 

tv.) hatálya alá tartozó végső kedvezményezettek esetében a Számv. tv. 47. §, 48. § és 51. §-

a által meghatározottakat kell érteni a következő eltéréssel. A 272/2014 (XI.5.) Korm. 

rendelet 5. számú mellékletének 6. pontjában a nem elszámolható költségek között felsorolt 

– egyébként a Számv.tv. szerint a projekt bekerülési értékébe beletartozó – költségek nem 

elszámolhatóak. 

 

A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 6. pontja értelmében kiemelten nem 

elszámolható költségek a következők: 

a) a levonható áfa 

b) kamattartozás-kiegyenlítés 

c) a hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott 

vissza nem térítendő támogatás 

d) a hiteltúllépés költsége, egyéb pénzforgalmi költségek 

e) deviza-átváltási jutalék 

f) pénzügyi, finanszírozási tranzakción realizált árfolyamveszteség 

g) bírságok, kedvezményezett által fizetett kötbérek és a polgári perrendtartásról szóló  

törvény szerinti perköltség, függetlenül attól, hogy bíróság által megítélésre került-e. 

 

Nem elszámolható továbbá: 

a) semmilyen ingatlan vagy infrastrukturális költség (állagsérelem nélkül máshová 

helyezhető eszközök nem minősülnek ingatlan beruházásnak). 

A felsoroltak akkor is infrastrukturális költségnek minősülnek, ha azok technológiai 

korszerűsítési célokat is szolgálnak: 

 szellőzési, légfrissítő berendezések, 

 felvonók, 

 hűtőkamra, 

 hőszivattyú, 

 siló, 

 ipari kapuk, 

 a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése, 

 őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat 

kiépítése és fejlesztése, 

 mobilház/mobil konténer, irodai célra történő beszerzése. 

b) megújuló energiaforrás felhasználásával hálózatra termelés céljából villamos energia 
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előállítására szolgáló eszközök, berendezések.  

 

A Projekt költségvetésében azok a költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül 

szükségesek a Projekt végrehajtásához. 

Törlesztés ütemezése 

 A törlesztés a türelmi idő lejártát követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik. 

Esedékessége a tárgyhónap 15. napja. Az első tőketörlesztés azon naptári hónapot követő hónap 

15. napján esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt. Ha a tárgyhó 15. napja nem munkanap, 

akkor a következő munkanapon esedékes. 

Biztosítékok köre 

 A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni. A beruházás tárgya a futamidő végéig 

nem idegeníthető el. 

 

Az elvárt fedezettség mértéke: 

 a megvásárolt gép/berendezés elégséges fedezetként, kivéve ha az Eljárási Rend szerint 

a fedezetértékelés során a gép/berendezés fedezeti értékét csökkenteni szükséges. 

Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt 

fedezettség mértéke 50%; 

 immateriális javak beszerzése esetén az elvárt fedezettség a befogadási értékből 

számítva a tőkekitettség 50%-a. 

  

Az alábbi kiegészítő biztosítéki formák fogadhatók el: 

- ingatlan jelzálog, 

- ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön), 

- fizetési számla követelésen alapított óvadék, 

- jogi személy készfizető kezessége, 

-          hitelintézet által vállalt garancia. 

 

Hitelprogramból kizártak köre 

 A Hitelprogram keretében kizárt az a Hiteligénylő és/vagy nem köthető Kölcsönszerződés 

és nem folyósítható Kölcsön olyan mikro-,  kis- és középvállalkozásnak:  

1) amely potenciálisan gazdaságilag nem életképes;  

2) amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, vagy egyéb – a 

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, illetve amely 

megfelel azon feltételeknek, amelyek alapján hitelezői kérelmére felszámolási eljárás alá 

vonható lenne; 

3) amennyiben a vállalkozás 

• valamely kapcsolt vállalkozása, vagy valamely legalább 25% vagy azt meghaladó 

tulajdoni résszel rendelkező tulajdonosának többségi tulajdonában lévő cége és/vagy 

kapcsolt vállalkozása csőd-, vagy felszámolási eljárás alatt áll, továbbá; 

• valamely kapcsolt vállalkozása, vagy valamely legalább 25% vagy azt meghaladó 

tulajdoni résszel rendelkező tulajdonosának többségi tulajdonában lévő cége(i) és/vagy 
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kapcsolt vállalkozása(i) ellen végrehajtási eljárás indult, kivéve, ha hitelt érdemlően 

igazolható, hogy az adott végrehajtásra vonatkozóan az adóhatóság fizetési halasztást 

vagy részletfizetést engedélyezett, és a részletfizetési határozatban foglaltak szerint 

történik a fizetési kötelezettség teljesítése vagy a végrehajtási eljárás az adott vállalkozás 

teljesítése következtében megszűnt,; 

4) amennyiben a vállalkozás egyéni vállalkozó úgy 

• rendelkezik olyan társaságban többségi tulajdonjoggal vagy cégképviseleti 

jogosultsággal, amely csőd-, végelszámolási- vagy felszámolási eljárás alatt áll és az 

eljárás indításakor a többségi tulajdonjog vagy a cégképviseleti jogosultság fennállt; 

• rendelkezik olyan társaságban többségi tulajdonjoggal vagy cégképviseleti 

jogosultsággal, amely végrehajtási eljárás alatt áll és az eljárás indításakor a többségi 

tulajdonjog vagy a cégképviseleti jogosultság fennállt; 

5) amely a Kölcsönszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős 

hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; 

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

érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen 

nyilatkozatott tett és/vagy nem adta meg/megtagadta a kért adatszolgáltatást, nyilatkozat 

kitöltését;  

7) amellyel szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenységének 

korlátozását rendelte el; 

8) amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás 

visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget; 

9) amely mesterségesen teremtette a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges 

körülményeket kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes 

előnyhöz jusson; 

10) amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), vagy más 

jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban; 

11) amely jogszabályban, termékleírásban vagy a Kölcsönszerződés megkötésének feltételeként 

meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget nem teljesíti, nyilatkozatokat nem teszi meg, 

dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja; 

12) amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, azaz  

- nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek 

- a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 

CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget  

- nem minősül átlátható szervezetnek; 

13) amely a Hitelprogramban korábban nyújtott lejárt vagy nem teljesítő Kölcsönnel rendelkezik; 

14) amelynek harmadik személy felé olyan kötelezettsége áll fenn, amely a Kölcsönnel létrejött 

Projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja; 

15) amely az uniós állami támogatási szabályok szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozás; 

16) amely a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll. 

 

A Bizottság 1407/2013/EU rendelete alapján nem részesíthetők Támogatásban az alábbi 

vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi célú Támogatások: 

1) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 

1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és 
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értékesítéséhez; 

2) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez; 

3) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy 

marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben: 

 a Támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy 

mennyisége alapján kerül rögzítésre, 

 vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ; 

Amennyiben egy vállalkozás a fenti 1)-3) pontokban említett kizárt ágazatban, valamint az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó megengedett 

ágazatokban egyaránt végez tevékenységet, a Kölcsönszerződés teljes futamideje alatt 

biztosítani kell a támogatott tevékenységek számviteli elkülönítését az egyéb 

tevékenységektől, annak érdekében, hogy a kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne 

részesülhessenek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban. 

4) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez 

nyújtott Támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat 

kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő 

egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó Támogatás; 

5) az import áruk helyett hazai áru használatától függő Támogatás; 

6) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára 

nyújtott Támogatás teherszállító járművek megvásárlására. Nem tekinthető árufuvarozási 

szolgáltatásnak az olyan integrált szolgáltatás nyújtása, amelyben a tényleges szállítás csupán 

egy elemet képvisel: ilyenek például a költöztetési, postai vagy futárszolgáltatás, illetve a 

hulladékgyűjtési és feldolgozási szolgáltatások; 

7) a vállalkozás fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá tartozik, vagy a rá vonatkozó nemzeti jog 

azon feltételeinek felel meg, amelyek alapján hitelezői kérelmére kollektív 

fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá vonható; 

8) amely egy és ugyanazon vállalkozásként a rendeletben meghatározott összeghatár felett az ott 

meghatározott időtartamon belül részesült, illetve részesülne csekély összegű támogatásban; 

9) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi. 

 

A Hitelprogram vonatkozásában nem nyújtható Kölcsön: 

1) potenciálisan gazdaságilag nem életképes projektek finanszírozására; 

2) Végső Kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó (ÁFA) 

finanszírozására; 

3) vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozására, illetve a vissza nem térítendő 

támogatás nem használható fel a Kölcsön törlesztésére; 

4) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 3. §-a 

alapján nyújtott vagy igénybe vett pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, 

pénzügyi lízing) finanszírozására, üzletrész, részvény és más társasági részesedés vásárlására, 

kivéve a jelen Termékleírás keretében igényelt kölcsön előfinanszírozására szolgáló pénzügyi 

szolgáltatásokat; 

5) üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására; 

6) a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és 

pénzügyileg is) végrehajtott beruházás finanszírozására; 

7) a Végső Kedvezményezett vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető 

tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve (amennyiben alkalmazandó) e 

személyek közeli hozzátartozóitól, valamint e személyek vagy közeli hozzátartozóik 
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tulajdonában álló vállalkozástól, továbbá a Végső Kedvezményezett Partner- vagy Kapcsolt 

vállalkozásától történő beszerzések finanszírozására, illetve mindezen személyek visszterhes 

közreműködésével megvalósítandó beszerzések finanszírozására; 

8) mezőgazdasági termelő vállalkozás - azaz olyan természetes vagy jogi személy, amelynek a 

hitelkérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves 

beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított 

bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik - projektje 

finanszírozására; 

9) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek előállítására irányuló 

projektek finanszírozására; 

10) az alábbi iparágakban megvalósuló projektek: bányászat, koksz-gyártás, kőolaj-feldolgozás, 

fémalapanyag-előállítás; 

11) a 2003/87/EK irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységekből eredő, az üvegházhatást 

okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházások; 

12) repülőtéri infrastrukturális beruházások, a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével, 

vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez 

szükséges beruházások kísérik; 

13) amennyiben a kölcsön célja az alábbi üzleti tevékenységek valamelyikének finanszírozása;  

a) illegális gazdasági tevékenység (azaz olyan termelési, kereskedelmi vagy egyéb 

tevékenység, amely az alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás alapján illegális, 

ideértve az ember reprodukciós célú klónozását);  

b) dohány és dohánytermékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása; 

c) valamennyi típusú fegyver-, lőszergyártás és kereskedelem finanszírozása, illetve 

bármilyen jellegű katonai műveletek; 

d) kaszinók és annak megfelelő vállalkozások;  

e) online szerencsejátékok és online kaszinók;  

f) pornográfia és prostitúció; 

g) atomerőművek leállítása és építése; 

h) olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatása, fejlesztése vagy a 

velük kapcsolatos technikai alkalmazások, amelyek célja a fenti a)–g) pontokban 

említett tevékenységek támogatása, vagy amelynek célja az elektronikus információs 

hálózatokba való illegális belépés vagy az elektronikus adatok letöltésének elősegítése. 

 

Az elszámolt kiadási tételekre – azaz a Projekt összes elszámolható költségére – vonatkozóan 

egy operatív program keretében többszörösen, illetve több operatív programból, vagy az Európai 

Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a 

tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó (pl. Horizont2020) uniós 

finanszírozás csak akkor vehető igénybe, amennyiben az összes támogatási formából nyújtott 

finanszírozás összege nem haladja meg a kiadási tétel teljes összegét.  

 

Fentiek alapján a jelen Termékleírás keretében benyújtott támogatási kérelem szerinti projekt 

elszámolható költségei tekintetében további uniós finanszírozás igénybevételére nincs lehetőség. 

 

A Hitelprogramban való részvétel további kizáró feltételei: 

 

1. A Végső Kedvezményezett mesterségesen teremti meg a Kölcsön jogosultság feltételeit. 

A Hitelprogram keretében nem támogathatók a több kölcsönszerződésen keresztül 
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finanszírozott, azon egymásra épülő, egymással összefüggő tevékenységek, amelyeket 

összességükben megítélve egy beruházási projekt keretében valósítana meg a Végső 

Kedvezményezett – de a Termékleírásban maximálisan igénybe vehető kölcsönösszeg miatt – 

csak a Projekt feldarabolásával tudna a maximálisan meghatározott kölcsönösszegnél 

nagyobb Kölcsönhöz jutni. 

Nem fizethető Támogatás olyan Végső Kedvezményezett ügyletének esetében, amely 

mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges 

körülményeket annak érdekében, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz 

jusson. Továbbá nem fizethető Kölcsön olyan Végső Kedvezményezett részére, amelynek 

kapcsolódó támogatásban részesülő Projektjéről megállapították, hogy funkcionálisan 

önállótlan és/vagy mesterségesen teremtette a támogatási jogosultság megszerzéséhez 

szükséges körülményeket azzal a céllal, hogy a Hitelprogramban elérhető maximális 

kölcsönösszegnél nagyobb összegű Kölcsönhöz jusson. 

Nem tekinthetők funkcionálisan önállónak azok a Projektek, amelyek egyazon Projekt 

gyártási vagy műszaki folyamatainak vagy egy ingatlan mesterséges felosztása/részekre 

bontása révén jöttek létre. 

Projekt feldarabolás gyanújának vizsgálata során részletesen értékelni szükséges, hogy 

miként járul hozzá minden egyes tevékenység külön-külön az adott prioritás tengely céljainak 

megvalósításához. Amennyiben ezen egyedi hozzájárulás nem bizonyítható, a Projektek nem 

minősülnek önálló műveletnek. 

 

2. Pénzügyi tranzakciók tilalma 

A kizárólag pénzügyi tranzakciót megvalósító továbbértékesítési célú eszközvásárlás 

(ideértve az ingatlan vásárlását is) a Hitelprogram keretében nem finanszírozhatók, mivel 

azok nem tekinthetők hozzáadott értéket létrehozó életképes gazdasági tevékenységnek. 

Ilyen pénzügyi tranzakciónak minősül minden olyan eszközbeszerzés, amely kizárólag abból 

a célból valósul meg, hogy a beszerző az eszköz piaci értékének növekedése, azaz az eszköz 

beszerzési áránál magasabb áron való értékesíthetősége céljából vásárolja meg. Nem minősül 

pénzügyi tranzakciónak az olyan eszközbeszerzés, ahol az eszköz a vállalkozás gazdasági 

tevékenységét szolgálja, a vállalkozási tevékenység hozzáadott értéket hoz létre, illetve nem 

változatlan formában kerül továbbértékesítésre. Tehát például egy kizárólag 

továbbértékesítési célú, pénzügyi tranzakciót megvalósító ingatlanvásárlás nem támogatható. 

Ezzel szemben a kiskereskedelmi tevékenység támogatható, amely fogalma szerint üzletszerű 

gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása a végső felhasználó részére, 

ideértve a vendéglátást is.  

Mivel a pusztán pénzügyi tranzakciót megvalósító műveletek nem valósítanak meg 

vállalkozásfejlesztést, nem hoznak létre hozzáadott értéket, ezért azok ellentététesek a 

Hitelprogram célkitűzéseivel, illetve az Európai Regionális és Fejlesztési Alap 

felhasználásának kereteit kijelölő magyar és Európai Uniós jogszabályokkal. 

Indikátorok 

 A végső kedvezményezettek projektjeik megvalósításával hozzájárulnak a Gazdaságfejlesztési 

és Innovációs Operatív Programban foglalt alábbi indikátor célértékek teljesítéséhez: 
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Indikátor neve Alap Mértékegység Típusa3 
Célérték (OP 

szerinti, 2023)4 
Azonosító 

Támogatásban 

részesülő 

vállalkozások 

száma5 

ERFA vállalkozás 
közös 

kimeneti 
3800 CO01 

Vissza nem 

térítendő 

támogatáson 

kívüli más 

pénzügyi 

támogatásban 

részesülő 

vállalkozások 

száma 

ERFA vállalkozás 
közös 

kimeneti 
3800 CO03 

A 

vállalkozásoknak 

közpénzből 

nyújtott 

támogatáshoz 

illeszkedő 

magánberuházás 

(a vissza nem 

térítendő 

támogatástól 

eltérő jellegű 

támogatás) 

ERFA EUR 
közös 

kimeneti 
164 147 148 CO07 

A kkv-k nettó 

árbevétele 
ERFA EUR 

OP-

eredmény 
192 819 447 645 1.2 

 

A fenti indikátorokra vonatkozóan a Végső Kedvezményezettnek nem szükséges célértéket 

tervezni. 

Állami támogatás formája 

 
A hitelprogram keretében nyújtott kölcsön állami támogatásnak, formáját tekintve 

kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül. Az állami támogatásról szóló igazolást a 

vállalkozásnak, mint az állami támogatás végső kedvezményezettjének a nyújtott kölcsön 

támogatástartalmáról és a támogatási kategóriáról MFB Zrt. adja ki. 

                                                 
3 Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény 
4 A GINOP-8 prioritási tengely 3c) beruházási prioritása keretében 2023-ig elérendő célérték. 
5 Jelen Hitelprogram keretében támogatott vállalkozások száma, figyelembe véve az Operatív Program eredményességmérési keretében 

meghatározott célértékeket: 1000 db vállalkozás. 
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A végső kedvezményezett minden támogatási formára és forrásra vonatkozóan elkülönített 

nyilvántartást köteles vezetni, amennyiben más támogatott program keretében, illetve más 

támogatott eszköz révén támogatásban részesül. 

 

A Hitelprogram keretében támogatható tevékenységek a 2014-2020 programozási időszakra 

rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási 

szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján uniós versenyjogi szempontból az 

alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján 

valósíthatók meg: 

 

 

Támogatható tevékenység Támogatás jogcíme Támogatásikategória 

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. 

rendelet 5. mellékletének 

 

- 3.3.10.1. pontjának 

megfelelő tárgyi eszköz 

beszerzés; 

- 3.3.10.3. pontjának 

megfelelő immateriális javak 

beszerzése 

255/2014. (X.10.) Korm. 

rendelet 6. § 2. pontja 

alapján, kis- és 

középvállalkozások 

növekedési és foglalkoztatás-

bővítési lehetőségeinek 

megteremtése. 

Csekély összegű támogatás 

 

 

Csekély összegű támogatás 

 

A csekély összegű támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az Európai uniós 

működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források 

felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról 

szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 100.§, valamint az európai uniós versenyjogi 

értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 

térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.  

Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a folyó pénzügyi évben, 

valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya 

alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában 

a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, 

közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon 

vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, 

figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését. 

A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági 

rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű 

támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a fent 

meghatározott felső határig halmozható. 

A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos 

kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így 

halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság 

jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget. 

mailto:ugyfelszolgalat@mfb.hu
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A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése 

figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas 

módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két 

pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. 
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1.számú melléklet 

 

VTSZ lista 
 

IX. Áruosztály - Fa és faipari termékek; faszén; parafa és parafaáruk; szalmából, eszpartófűből és más 

fonásanyagokból készült áruk; kosárkötő- és fonásáruk 

44. Árucsoport - FA ÉS FAIPARI TERMÉKEK; FASZÉN 

VTSZ kód Meghatározás 

4416 
Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve a 

hordódongát is 

XV Áruosztály – Nem nemesfémek és ezekből készült áruk 

Árucsoport 73 – VAS- VAGY ACÉLÁRUK  

VTSZ kód Meghatározás 

7301 
Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; 

hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból 

7321 

Kályha (kisegítő kazánnal központi fűtés céljára is), konyhai tűzhely, tűzrostély, 

főzőlap, nyárssütő, parázstartó, gázgyűrű, tányérmelegítő és háztartásban használatos, 

nem elektromos működésű hasonló készülék, valamint ezek részei, vasból vagy acélból 

  

XVI Áruosztály - Gépek és mechanikus berendezések; villamossági cikkek; ezek alkatrészei; hangfelevő és -

lejátszó készülékek, kép- és hangfelvevő és -lejátszó készülékek televízióhoz; ezek alkatrészei és tartozékai 

Árucsoport 84 - ATOMREAKTOROK, KAZÁNOK, GÉPEK ÉS MECHANIKUS BERENDEZÉSEK; EZEK 

ALKATRÉSZEI 

VTSZ kód Meghatározás 

8402 
Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony nyomású gőz előállítására is 

alkalmas, központi fűtés céljára szolgáló forróvíz-kazán kivételével); túlhevítő vízkazán 

8404 

Segédberendezés a 8402 vagy 8403 vtsz. alá tartozó kazánhoz (pl. tápvíz-előmelegítő, 

túlhevítő, koromeltávolító, gázvisszanyerő); gőzcseppfolyósító vízgőzt vagy más gőzt 

fejlesztő energiaegységhez 

8405 
Gázfejlesztő vagy vízgázfejlesztő generátor tisztítóberendezéssel is; acetiléngáz-

fejlesztő és hasonló vizes eljárású gázfejlesztő generátor, tisztítóberendezéssel is 

8406 Gőzturbina (víz- vagy más gőz üzemű) 

8410 Vízturbina, vízikerék és ezek szabályozói 

8411 Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbina 

8412 Más erőgép és motor 

8413 Folyadékszivattyú mérőszerkezettel vagy anélkül; folyadékemelő (elevátor) 

8414 
Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más gázkompresszor és ventilátor; elszívó- vagy 

visszavezető kürtő beépített ventilátorral, szűrővel is 

8416 

Égőfej (-rózsa), folyékony, por alakú szilárd tüzelőanyag vagy gáz- elégetésére; 

mechanikus tüzelőberendezés beleértve azok mechanikus rostélyát, mechanikus 

hamukiürítőjét és a hasonló berendezéseket 

8417 
Ipari vagy laboratóriumi kemence és kályha, beleértve a hamvasztó kemencét is, az 

elektromos működésű kivételével 

8418 

Hűtőgép, fagyasztógép és más hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más 

működésű is; hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezés 

kivételével 

8419 

Gép, berendezés vagy laboratóriumi készülék, elektromos fűtésű is (a kemencék, 

kályhák és más, a 8514 vtsz. alá tartozó berendezések kivételével), anyagoknak 

hőmérséklet-változás mint pl. melegítés, főzés, pörkölés, desztillálás, újrapárlás, 

sterilizálás, pasztörizálás, gőzölés, szárítás, elpárologtatás, elgőzölögtetés, kondenzálás 

vagy hűtés által való kezelésére, a háztartási gép és készülék kivételével; átfolyós vagy 

tárolós, nem elektromos vízmelegítő 

8420 Kalander vagy más hengerlőgép, és ezekhez való henger, a fém- vagy üveghengermű 
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kivételével 

8421 
Centrifuga, beleértve a centrifugális szárítót is; folyadék vagy gáz szűrésére vagy 

tisztítására szolgáló gép és készülék 

8422 

Mosogatógép; palack vagy más tartály tisztítására vagy szárítására szolgáló gép; palack, 

kanna, doboz, zsák vagy más tartály töltésére, zárására, vagy címkézésére szolgáló gép; 

palack, befőttesüveg, kémcső és hasonló tartály dugaszolására szolgáló gép; más 

csomagoló- vagy bálázógép (beleértve a zsugorfóliázó bálázógépet is); ital 

szénsavazására szolgáló gép 

8423 
Mérleg (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg kivételével) beleértve a 

súllyal működtetett számláló vagy ellenőrző mérleget is; súly mindenfajta mérleghez 

8424 

Folyadék vagy por kilövésére, szórására vagy porlasztására szolgáló mechanikus 

készülék (kézi is); töltött vagy töltetlen tűzoltó készülék; szórópisztoly és hasonló 

készülék; homok- vagy gőzszóró és hasonló gép 

8425 
Csigasor és csigás emelő, a vedres felvonó kivételével; csörlő és hajóorsó; 

gépjárműemelő 

8426 
Hajódaru; daru, drótkötéldaru is; mozgó emelőkeret, terpeszdaru és darus targonca 

üzemen belüli használatra 

8427 Villás emelőtargonca; más üzemi targonca emelő- vagy szállítószerkezettel 

8428 
Más emelő-, mozgató-, be- vagy kirakógép (pl. lift, mozgólépcső, szállítószalag, 

ellentömeges drótkötélpálya) 

8429 
Önjáró buldózer, homlokgyalu, földgyalu, talajegyengető, földnyeső (szkréper), lapátos 

kotró, exkavátor, kanalas rakodógép, döngölőgép és úthenger 

8430 

Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére, nyesésére, kotrására, 

döngölésére, tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló más gép; cölöpverő és 

cölöpkiemelő; hóeke és hókotró 

8431 Kizárólag vagy elsősorban a 8425-8430 vtsz. alá tartozó gépek alkatrésze 

8438 

Ebben az árucsoportban más vtsz. alá nem osztályozható élelmiszer vagy ital ipari 

előkészítésére vagy előállítására szolgáló gép, az állati vagy kötött növényi zsír vagy 

olaj kivonására vagy előkészítésére szolgáló gép kivételével 

8439 
Papíripari rostanyag készítésére, vagy papír vagy karton előállítására vagy kikészítésére 

szolgáló gép 

8440 Könyvkötő gép, beleértve a könyvfűző gépet is 

8441 
Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló más gép, beleértve 

mindenfajta vágógépet 

8442 

Nyomólapok, nyomóhengerek vagy más nyomóalkatrészek előállítására vagy 

gyártására szolgáló gép, készülék és felszerelés (a 8456-8465 vtsz. alá tartozó 

szerszámgép kivételével); nyomólapok, nyomóhengerek és más nyomóalkatrészek; 

nyomdaipari célra előállított lapok, hengerek és litográfiai kő (például csiszolt, 

szemcsézett vagy polírozott) 

8443 

Nyomdaipari gép, amely nyomólapok, nyomóhengerek és más, a 8442 vtsz. alá tartozó 

nyomóalkatrészek segítségével működik; más nyomtatók, másológépek és faxgépek, 

kombinálva is; ezek alkatrészei és tartozékai 

8445 

Textilrostok előkészítésére szolgáló gép; fonó-, cérnázó- vagy sodrógép és textilfonalak 

készítésére szolgáló más gép; csévélő- vagy orsózógép (vetülékorsózó is), továbbá a 

8446 vagy a 8447 vtsz. alá tartozó gépeken használható textilfonalak előkészítésére 

szolgáló gép 

8446 Szövőgép (szövőszék) 

8447 
Kötőgép, hurkológép és paszományozott fonal-, tüll-, csipke-, hímzés-, paszomány-, 

zsinór- vagy hálókészítő és -csomózó (bojt-, rojtkészítő) gép 

8448 

A 8444-8447 vtsz. alá tartozó textilipari gép segédgépei (pl. nyüstösgép, Jacquard-gép, 

önműködő indító- és leállítószerkezet, vetélőváltó szerkezet); kizárólag vagy elsősorban 

e vtsz. vagy a 8444-8447 vtsz. alá tartozó gép alkatrésze és tartozéka (pl. orsó és 

szárnyas orsó, kártolószalag, fésű, kinyomóbütyök, vetélő, nyüst és nyüstbordázat, 

kanalas tű) 

8449 
Darabokba vagy formára vágott nemez vagy nem szőtt textília gyártására vagy 

kikészítésére szolgáló gép, beleértve a nemezkalap-készítő gépet is; kalapkészítő tömb 
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8450 
Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely 

mos és szárít is 

8451 

Textilfonal, szövet vagy kész textiláru fehérítésére, festésére, appretálására, 

végkikészítésére, bevonására vagy impregnálására szolgáló mosó-, tisztító-, csavaró-, 

szárítógép (a 8450 vtsz. alá tartozó gép kivételével), vasaló-, sajtológép (beleértve a 

gőzsajtót is), és padlóburkoló anyag, pl. linóleumgyártásra használt pépnyomó gép, 

amely szövetre vagy más alapra viszi fel a pépet; átcsévélő-, lecsévélőgép, textilszövet-

hajtogató, -vágó vagy -csipkéző gép 

8452 

Varrógép, a 8440 vtsz. alá tartozó könyvkötő gép (fűzőgép) kivételével; varrógép 

beépítésére alkalmas bútor, állvány és speciálisan varrógéphez kialakított borító; 

varrógéptű 

8453 

Bőr, szőrme cserzésére, kikészítésére vagy feldolgozására szolgáló gép vagy lábbeli 

vagy más cikk bőrből, szőrméből való előállítására vagy ezek javítására szolgáló gép, a 

varrógép kivételével 

8454 Konverter, öntőüst, bugaöntő forma és fémöntödei vagy fémkohászati öntőgép 

8455 Fémhengermű és ehhez való henger 

8456 

Bármilyen anyagot anyagleválasztással megmunkáló szerszámgép, ha lézer- vagy más 

fény- vagy fotonsugárral, ultrahanggal, elektromos kisüléssel elektrokémiai, 

elektronsugaras, ionsugaras vagy plazmasugaras eljárással működik 

8457 
Megmunkálóközpont, egy munkahelyes gép és több munkahelyes gép, fém 

megmunkálására 

8458 Fémipari eszterga (beleértve az esztergálóközpontot is) 

8459 

Anyagleválasztással működő fémipari fúró-, furatmegmunkáló, maró-, menetvágó vagy 

menetfúró gép (beleértve a hordozható fúrógépet is), a 8458 vtsz. alá tartozó eszterga 

(beleértve az esztergáló központot is) kivételével 

8460 

Sorjázó, élező, köszörülő, csiszoló, tükrösítő, fényező vagy más módon simító 

szerszámgép fém vagy cermet köszörűkővel, csiszolókoronggal vagy polírozóval 

történő megmunkálására, a 8461 vtsz. alá tartozó fogaskerékmaró, -köszörülő vagy -

simító gép kivételével 

8461 

Gyalugép, véső-, hornyoló-, üregelő-, fogaskerékmaró, fogaskerék-köszörülő vagy 

fogaskerék-simító gép, fűrészgép, vágógép, valamint más vtsz. alá nem osztályozható, 

fém vagy cermet leválasztásával működő más szerszámgép 

8462 

Kovácsoló, kalapáló vagy alakos sajtoló szerszámgép (beleértve a présgépet is) fém 

megmunkálására; hajlító, hajtogató, redőző, simító, egyengető, nyíró, lyukasztó vagy 

rovátkoló szerszámgép (beleértve a présgépet is) fém megmunkálására; máshol nem 

említett présgép fém vagy keményfém megmunkálására 

8463 Anyagleválasztás nélkül működő más szerszámgép fém vagy cermet megmunkálására 

8464 
Szerszámgép kő, kerámia, beton, azbesztcement vagy hasonló ásványi anyag vagy üveg 

hidegmegmunkálására 

8465 
Szerszámgép (beleértve a szegező-, ragasztó- vagy más összeállító gépet is) fa, parafa, 

csont, keménygumi, kemény műanyag vagy hasonló kemény anyag megmunkálására 

8466 

A 8456-8465 vtsz. alá tartozó szerszámgéphez kizárólag vagy elsősorban használt 

alkatrész és tartozék, beleértve a munkadarab vagy szerszámbefogót, önnyíló 

menetmetsző fej, osztófej és szerszámgéphez más speciális tartozék; bármilyen 

kéziszerszámhoz szerszámbefogó 

8467 
Kézi használatú szerszám, pneumatikus, hidraulikus vagy beépített elektromos vagy 

nem elektromos motorral működő 

8468 
Forrasztó-, keményforrasztó vagy hegesztőgép és készülék, vágásra alkalmas is, a 8515 

vtsz. alá tartozó gép kivételével; gázzal működő gép és készülék felületi hőkezelésre 

8470 

Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő, előhívó és 

megjelenítő gép; könyvelőgép, postai bérmentesítő gép, jegykiadó gép és hasonló gép 

számolószerkezettel; pénztárgép 

8471 

Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó, adatátíró 

gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására és máshol nem említett gép ilyen 

adatok feldolgozásához 

(A fenti listából nem támogatható adatszéf beszerzése) 
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8474 

Föld, kő, érc vagy egyéb szilárd halmazállapotú (beleértve a port vagy a pépet) ásványi 

anyag válogatására, osztályozására, rostálására, mosására, zúzására, őrlésére, keverésére 

vagy gyúrására szolgáló gép; szilárd ásványi fűtőanyag, kerámiapép, nem szilárd beton, 

gipsz vagy más ásványi por vagy pép tömörítésére, formálására vagy öntésére szolgáló 

gép; öntödei homokforma készítésére szolgáló gép 

8475 

Üvegburkolatú elektromos vagy elektronikus lámpa, fénycső vagy elektroncső vagy 

villanólámpa összeszerelésére szolgáló gép; üveg vagy üvegáru előállítására vagy 

melegen történő megmunkálására szolgáló gép 

8477 
Gumi- vagy műanyag-feldolgozó vagy ezen anyagokból termékeket előállító, az 

árucsoportban máshol nem említett gép 

8479 
Ebben az árucsoportban másutt nem említett gép és mechanikus készülék egyedi 

feladatokra 

8480 

Öntödei formázószekrény fémöntéshez; öntőforma alaplap; öntőminta; öntőforma (a 

bugaöntő forma kivételével) fém, keményfém, üveg, ásványi anyag, gumi vagy 

műanyag formázásához 

8481 

Csap, csapszerelvény, szelep és hasonló készülék csőrendszerhez, kazán burkolathoz, 

tartályhoz, kádhoz vagy hasonlóhoz, beleértve a nyomáscsökkentő szelepet és a 

hőszabályozóval vezérelt szelepet 

8482 Golyós vagy görgős gördülőcsapágy 

8483 

Közlőműtengely (vezérműtengely és forgattyús tengely is) és a forgattyú; csapágyház 

és csúszócsapágy; fogaskerék és fogaskerekes hajtómű; golyó- vagy görgőbetétes 

mozgató csavarszerkezet; fogaskerekes és más állítható sebességváltó, nyomatékváltó 

is; lendkerék és szíjtárcsa, ékszíjtárcsa is; tengelykapcsoló és tengelykötés (univerzális 

kötés is) 

8484 

Két vagy több fém, vagy más anyagból rétegelt fémtömítés és hasonló kötőelem; 

különböző anyagokból készült tömítés és hasonló kötőelem, készletben kiszerelve, 

tasakban, burkolatban vagy hasonló csomagolásban; mechanikus tömítőelem 

8486 

Kizárólag vagy elsősorban félvezető rudak vagy szeletek, félvezető eszközök, 

elektronikus integrált áramkörök vagy síkképernyős megjelenítők gyártásához használt 

gépek és készülékek; az ezen árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 9. C) pontjában 

említett gépek és készülékek; alkatrészek és tartozékok 

8487 
Ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos csatlakozót, szigetelőt, 

tekercset, érintkezőt vagy más elektromos alkatrészt nem tartalmazó gépalkatrész 

XVI Áruosztály - Gépek és mechanikus berendezések; villamossági cikkek; ezek alkatrészei; hangfelevő és -

lejátszó készülékek, kép- és hangfelvevő és -lejátszó készülékek televízióhoz; ezek alkatrészei és tartozékai 

Árucsoport 85 - ELEKTROMOS GÉPEK ÉS ELEKTROMOS FELSZERELÉSEK ÉS EZEK ALKATRÉSZEI; 

HANGFELVEVŐ ÉS -LEJÁTSZÓ, TELEVÍZIÓS KÉP- ÉS HANGFELVEVŐ ÉS - LEJÁTSZÓ 

KÉSZÜLÉKEK ÉS EZEK ALKATRÉSZEI ÉS TARTOZÉKAI 

VTSZ kód Meghatározás 

8501 Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével] 

8502 Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító 

8503 Kizárólag vagy elsősorban a 8501 vagy 8502 vtsz. alá tartozó gépek alkatrészei 

8504 Elektromos transzformátor, statikus áramátalakító (pl. egyenirányító) és induktor 

8505 

Elektromágnes; állandó mágnes és olyan áru, amely mágnesezés után állandó mágnessé 

válik; elektro- vagy állandó mágneses tokmány, befogó és hasonló munkadarab-befogó 

szerkezet; elektromágneses tengelykapcsoló, kuplung és fék; elektromágneses emelőfej 

8506 Primer elem és primer telep (galvánelem) 

8507 
Elektromos akkumulátorok, beleértve ezek akár téglalap (beleértve a négyzet) alakú 

elválasztólemezeit is 

8508 Porszívók 

8509 
Elektromechanikus háztartási készülékek beépített elektromotorral, a 8508 vtsz. alá 

tartozó porszívók kivételével 

8510 Villanyborotva, hajnyíró gép és szőreltávolító készülék beépített elektromotorral 

8514 

Ipari vagy laboratóriumi elektromos kemence és kályha (indukciós vagy dielektromos 

veszteség alapján működő is); indukciós vagy dielektromos veszteség alapján működő 

más ipari vagy laboratóriumi berendezés anyagok hőkezelésére 
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8515 

Elektromos (az elektromosan hevített gázzal működő is), lézer- vagy más fény- vagy 

fotonsugaras, ultrahangos, elektronsugaras, mágnesimpulzusos vagy plazmaívforrasztó, 

keményforrasztó vagy hegesztőgép és -készülék, vágásra alkalmas kivitelben is; fém 

vagy cermet meleg porlasztására (szórására) szolgáló gép és készülék 

8516 

Elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő és merülőforraló; helyiségek fűtésére 

szolgáló, elektromos lég- és talajmelegítő készülék; elektrotermikus fodrászati készülék 

(pl. hajszárító, sütővas, sütővas-melegítő) és kézszárító készülék; villanyvasaló; más 

elektrotermikus háztartási készülék; elektromos fűtőellenállás a 8545 vtsz. alá tartozó 

kivételével 

8517 

Távbeszélő-készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték 

nélküli hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok adására, 

továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy 

vezeték nélküli hálózatok (helyi- vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési 

berendezéseit a 8443, 8525, 8527 vagy 8528 vtsz. alá tartozó, adására, továbbítására 

vagy vételre szolgáló készülékek kivételével 

8518 

Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; fejhallgató és fülhallgató, 

mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy több hangszóróból 

álló egység; hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység 

8519 Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék 

8521 Videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is 

8522 
Kizárólag vagy elsősorban a 8519|vagy a 8521|vtsz. alá tartozó készülékek alkatrésze és 

tartozéka 

8523 

Lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtő tároló eszközök, "intelligens kártyák" 

és más adathordozók hang vagy más jel rögzítésére, rögzített is, beleértve a matricát és 

a mesterlemezt lemezek gyártásához, a 37.|árucsoportba tartozó termékek kivételével 

8525 

Rádió- vagy televízióműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel vagy hangfelvevő vagy -

lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamerák (felvevők), digitális 

fényképezőgépek és videokamera-felvevők 

8526 Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék 

8527 
Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával 

kombinálva is, közös házban 

8528 

Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő-készülék nélkül; televíziós adás vételére 

alkalmas készülék, rádióműsor-vevőkészüléket vagy hang- vagy képfelvevő vagy -

lejátszó készüléket magában foglaló is 

8529 Kizárólag vagy elsősorban a 8525-8528 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei 

8532 Fix (nem állítható), változtatható vagy beállítható elektromos kondenzátor 

8533 
Elektromos ellenállás (beleértve a szabályozó ellenállást (reosztát) és a potenciométert 

is), a fűtőellenállás kivételével 

8534 Nyomtatott áramkör 

8535 

1 000 V-nál nagyobb feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy 

védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló 

elektromos készülék (pl. kapcsoló, olvadóbiztosíték, túlfeszültség-levezető, 

feszültséghatároló vagy -korlátozó, túlfeszültség-csökkentő, dugaszok és más 

csatlakozók, csatlakozódoboz) 

8536 

Legfeljebb 1 000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére 

vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos 

készülék (például kapcsolók, relék, olvadóbiztosítékok, túlfeszültség-csökkentők, 

dugaszok, foglalatok, lámpafoglalatok és más csatlakozók, csatlakozódobozok); optikai 

szálakhoz, optikai szálból álló nyalábokhoz vagy kábelekhez való csatlakozók 

8537 

Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), -asztal, -doboz és egyéb foglalat, amely a 8535 

vagy a 8536 vtsz. alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, elektromos 

vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. 

árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és numerikus vezérlésű 

készülék, a 8517 vtsz. alá tartozó kapcsolókészülékek kivételével 

8538 
Kizárólag vagy elsősorban a 8535, 8536 vagy a 8537 vtsz. alá tartozó készülékek 

alkatrészei 
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8539 
Elektromos izzólámpa vagy kisülési cső, beleértve a zárt betétes fényszóróegységet és 

az ibolyántúli vagy infravörös lámpát is; ívlámpa 

8540 

Izzókatódos, hidegkatódos vagy fotókatódos elektroncső (pl. vákuummal vagy gőzzel 

vagy gázzal töltött cső, higanygőz-egyenirányító cső, katódsugárcső, televízió-

kameracső) 

8542 Elektronikus integrált áramkörök 

8543 
Ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos gép és készülék egyedi 

feladatokra 

8545 
Szénelektróda, szénkefe, ívlámpaszén, galvánelemhez való szén és más elektromos 

célra szolgáló, grafitból vagy más szénből készült cikk, fémmel vagy anélkül 

8546 Bármilyen anyagból készült elektromos szigetelő 

8547 

Szigetelőszerelvény elektromos géphez, készülékhez vagy berendezéshez, kizárólag 

szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrésztől (pl. belső menetes foglalat), 

amelyeket az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a 8546 

vtsz. alá tartozó szigetelő kivételével; szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből 

készült elektromos szigetelőcső és ezek csatlakozódarabjai 

8548 

Primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor selejtje és hulladéka; kimerült 

primer cella, kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor; gépnek vagy 

készüléknek ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos alkatrésze 

8705 

Különleges célra szolgáló gépjármű, a kizárólag személy- vagy áruszállításra tervezett 

kivételével (pl. műszaki segélykocsi, darus kocsi, tűzoltókocsi, betonkeverő kocsi, 

utcaseprő autó, locsolóautó, mozgó műhelykocsi, mozgó röntgen-kocsi) 

8709 

Önjáró üzemi targonca, rakodó- vagy emelőszerkezettel nem felszerelve, gyárban, 

raktárban, kikötő területén vagy repülőtéren áru rövid távolságra történő szállítására; 

vasúti pályaudvar peronján használt vontató; az ide tartozó jármű alkatrésze 

XVIII Áruosztály - Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző, precíziós, orvosi vagy 

sebészeti műszerek és készülékek; órák és kisórák; hangszerek; mindezek alkatrésze és tartozéka 

Árucsoport 90 - OPTIKAI, FÉNYKÉPÉSZETI, MOZGÓFÉNYKÉPÉSZETI, MÉRŐ-, ELLENŐRZŐ-, 

PRECÍZIÓS, ORVOSI VAGY SEBÉSZETI MŰSZEREK ÉS KÉSZÜLÉKEK; MINDEZEK ALKATRÉSZEI 

ÉS TARTOZÉKAI 

VTSZ kód Meghatározás 

9006 
Fényképezőgép (a mozgófényképészeti kivételével); fényképészeti villanófény-

készülék és villanókörte, a 8539 vtsz. alá tartozó kisülési cső kivételével 

9007 
Mozgóképfelvevő (kamera) és -vetítő, hangfelvevő vagy hanglejátszó készülékkel vagy 

anélkül 

9008 
Állóképvetítő, a mozgófényképészeti-gép kivételével; fényképészeti nagyító és 

kicsinyítő (a mozgó-fényképészeti kivételével) 

9010 

Ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható fényképészeti 

(mozgófényképészeti is) készülék és berendezés laboratóriumi használatra; negatív-

kiértékelő; vetítővászon 

9011 
Összetett optikai mikroszkóp, mikro-fényképészeti, mikro-mozgófényképészeti 

mikroszkóp vagy mikro-képvetítő is 

9012 Nem optikai rendszerű mikroszkóp; fénytörő készülék 

9013 

Más vtsz. alá nem besorolható folyadékkristályos készülék; lézer, a lézerdióda 

kivételével; ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható más optikai készülék és 

műszer 

9014 Iránykereső műszer (tájoló); más navigációs eszköz és készülék 

9015 
Földmérő (a fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, 

meteorológiai vagy geofizikai műszer és készülék, az iránytű kivételével; távolságmérő 

9016 Mérleg 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységgel, súllyal együtt is 

9017 

Rajzoló-, jelölő, vagy matematikai számolóműszer és eszköz (pl. rajzológép, pantográf, 

szögmérő, rajzolókészlet, logarléc, logartárcsa); ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem 

besorolható kézi hosszúságmérő eszköz (pl. mérőrúd és -szalag, mikrométer, körző) 

9018 
Orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi műszer és készülék, szcintigráf készülék is, 

más elektromos gyógyászati és látásvizsgáló készülék 
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9019 

Mechanikus gyógyászati készülék; masszírozó készülék; pszichológiai 

képességvizsgáló készülék; ózon-, oxigén-, aerosolterápiai készülék, mesterséges 

lélegeztető vagy más gyógyászati légzőkészülék 

9020 
Más légzőkészülék és gázálarc, sem mechanikus részekkel sem cserélhető szűrőkkel 

nem rendelkező védőálarc kivételével 

9022 

Röntgen-, vagy alfa-, béta- vagy gammasugárzással működő berendezés orvosi, 

sebészeti, fogászati vagy állatorvosi célra is, radiográf vagy radioterápiai készülék, 

röntgencső, és más röntgengenerátor, nagyfeszültségű generátor, vezérlőtábla és -asztal, 

ernyő, vizsgáló- vagy kezelőasztal, szék és hasonló 

9024 
Keménység-, szakító-, nyomásszilárdság-, rugalmasság-vizsgáló gép és készülék vagy 

más mechanikai anyagvizsgáló gép (pl. fém, fa, textil, papír, műanyag vizsgálatához) 

9025 
Fajsúlymérő és hasonló folyadékban úszó mérőműszer, hőmérő, pirométer, barométer, 

higrométer és pszichrométer, regisztrálóval is, és mindezek egymással kombinálva is 

9026 

Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy más változó 

jellemzőinek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló eszköz, műszer és készülék (pl. 

áramlásmérő, szintjelző, manométer, hőmennyiségmérő), a 9014, 9015, 9028 vagy a 

9032 vtsz. alá tartozó műszer és készülék kivételével 

9027 

Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló készülék és műszer (pl. polariméter, 

refraktométer, spektrométer, füst- vagy gázanalizátor); viszkozitást, porozitást, nyúlást, 

felületi feszültséget vagy hasonló jellemzőket mérő vagy ellenőrző eszköz és készülék; 

hő-, hang- vagy fénymennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló eszköz és 

készülék (a megvilágítási-időmérő is); mikrotom (metszetkészítő) 

9028 
Gáz-, folyadék- vagy áram fogyasztásának vagy előállításának mérésére szolgáló 

készülék, ezek hitelesítésére szolgáló mérőeszköz is 

9029 

Fordulatszámláló, termékszámláló, taxióra, kilométer-számláló, lépésszámláló és 

hasonló készülék; sebességmérő és tachométer, a 9014 vagy 9015 vtsz. alá tartozó 

készülék kivételével; stroboszkóp 

9030 

Oszcilloszkóp, spektrumanalizátor és elektromos mennyiségek mérésére vagy 

ellenőrzésére szolgáló más műszer és készülék, a 9028 vtsz. alá tartozó mérőműszerek 

kivételével; alfa-, béta-, gamma-, röntgen-, kozmikus- vagy más ionizáló sugárzás 

kimutatására vagy mérésére szolgáló műszer és készülék 

9031 
Ebben az árucsoportban másutt nem említett, mérő- vagy ellenőrző műszer, készülék és 

gép; profilvetítő 

9032 Automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék 

9033 
A 90. árucsoportba tartozó gép, készülék, műszer vagy berendezés (ebben az 

árucsoportban máshol nem említett) alkatrésze és tartozéka 

XX Áruosztály - Különféle áruk 

Árucsoport 94 - BÚTOR; ÁGYFELSZERELÉS, MATRACOK, ÁGYBETÉTEK, PÁRNÁK ÉS HASONLÓ 

PÁRNÁZOTT LAKBERENDEZÉSI CIKKEK; MÁSUTT NEM EMLÍTETT LÁMPÁK ÉS 

VILÁGÍTÓFELSZERELÉSEK; MEGVILÁGÍTOTT JELZÉSEK, REKLÁMFELIRATOK, NÉVTÁBLÁK ÉS 

HASONLÓK; ELŐRE GYÁRTOTT ÉPÜLETEK 

VTSZ kód Meghatározás 

9402 

Orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi bútor (pl. műtőasztal, vizsgálóasztal, 

kórházi ágy mechanikus felszereléssel, fogorvosi szék); forgatható fodrászszék és 

hasonló szék, döntő- és emelőszerkezettel; mindezek alkatrésze 
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