
   
 Hatályos: 2021. október …-tól 

  

 

1 

 

MFB Széchenyi Mikrohitel Refinanszírozási Program 

(a továbbiakban: Program) 

Termékleírás 

 

A Program keretösszege 

100 milliárd Ft 

A Program célja 

A Program célja, hogy az MFB Zrt. által nyújtott refinanszírozási hitel (a továbbiakban: 

Refinanszírozási Hitel)  felhasználásával a Programban részt vevő pénzügyi vállalkozások (a 

továbbiakban: Pénzügyi Vállalkozás) olyan mikrovállalkozásokat finanszírozzanak, amelyek 

a KAVOSZ Zrt. által koordinált Széchenyi Kártya Program részét képező Széchenyi 

Mikrohitel Konstrukció (a továbbiakban: Mikrohitel) keretében kívánnak hitelt (a 

továbbiakban: Hitel) igénybe venni. 

A Refinanszírozási Hitel és a Hitel típusa 

A Program keretében nyújtott Refinanszírozási Hitelből a Pénzügyi Vállalkozás kizárólag a 

Mikrohitel mindenkor hatályos Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatának Széchenyi 

Mikrohitel Konstrukció Szabályzatában (a továbbiakban: Mikrohitel termékdokumentáció) 

előírt feltételrendszernek megfelelő hitelügyleteket finanszírozhatja. 

A mindenkor hatályos Mikrohitel termékdokumentációt a jelen Termékleírás 1. számú 

melléklete tartalmazza, amely elérhető a KAVOSZ honlapján is az alábbi címen: 

www. kavosz.hu (link: Széchenyi Mikrohitel GO! - Kavosz) 

Hitelfelvevők köre 

A Program keretében nyújtott Refinanszírozási Hitelre jogosult Pénzügyi Vállalkozások listája 

az MFB honlapján található. 

A Mikrohitel keretében Hitel felvételére jogosult hitelfelvevők körét (a továbbiakban: 

Hitelfelvevők) a mindenkor hatályos Mikrohitel termékdokumentáció tartalmazza.  

A Refinanszírozási Hitel és a Hitel felhasználása 

A Refinanszírozási Hitelt a Pénzügyi Vállalkozás kizárólag a Mikrohitelt igénybe vevő 

Hitelfelvevők részére nyújtandó Hitel refinanszírozására használhatja fel. 

A Hitel felhasználására vonatkozó előírásokat a mindenkor hatályos Mikrohitel 

termékdokumentáció tartalmazza.   

https://www.kavosz.hu/hitelek/szechenyi-mikrohitel-go/
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A Refinanszírozási Hitel és a Hitel összege 

A Pénzügyi Vállalkozás részére – a jelen refinanszírozási Programra külön meghatározott 

keretösszegen belül – nyújtható Refinanszírozási Hitel összege megegyezik a Pénzügyi 

Vállalkozás által a Mikrohitel keretében a Hitelfelvevő részére nyújtandó Hitel összegével. 

Egy ügyfélcsoporttal szembeni kitettség a jelen Program és jelen Programon kívül az MFB 

Zrt. által a Pénzügyi Vállalkozások részére nyújtott egyéb hitelprogramok1 keretében 

együttesen nyújtott hitel/kölcsön tekintetében nem haladhatja meg a 500 millió forintot. 

A Mikrohitel keretében a Hitelfelvevő részére nyújtható Hitel összegére vonatkozó előírásokat 

a mindenkor hatályos Mikrohitel termékdokumentáció tartalmazza.   

Saját erő 

A Mikrohitel keretében a Hitelfelvevő tekintetében a saját erő mértékére vonatkozó előírásokat 

a mindenkor hatályos Mikrohitel termékdokumentáció tartalmazza.   

A Refinanszírozási Hitel és a Hitel pénzneme 

HUF 

A Refinanszírozási Hitel és a Hitel kamata 
 

A Program keretében a Pénzügyi Vállalkozás részére nyújtható Refinanszírozási Hitel 

kamata: 

Forint alapú fix kamatozás 

Refinanszírozási kamat mértéke legfeljebb 5 éves futamidő esetén: fix 4,03%/év 

legalább 5 év (+1 nap), legfeljebb 10 éves futamidő 

esetén: fix 4,34%/év 

A kamat mértékét az MFB naptári negyedévenként – illetve jelentős pénzpiaci változások 

esetén soron kívül – jogosult felülvizsgálni. A módosított kamatmértékeket legalább 15 

munkanappal az esetleges módosítást megelőzően közzéteszi. 

A Mikrohitel keretében a Hitelfelvevő által fizetendő hitelkamat mértékére vonatkozó 

előírásokat a mindenkor hatályos Mikrohitel termékdokumentáció tartalmazza.   

A Mikrohitel keretében a Hitelfelvevő egyéni referencia kamatlába2 (referencia 

alapkamatláb + kamatfelár) nem haladhatja meg a Hitelfelvevő vonatkozásában 

meghatározott, a Hitelfelvevő által fizetendő bruttó ügyleti kamat mértékét. Amennyiben a 

Hitelfelvevő egyéni referencia kamatlába meghaladja a Mikrohitel bruttó ügyleti kamatának 

mértékét, úgy azon Mikrohitel ügylethez a Pénzügyi Vállalkozás nem veheti igénybe a jelen 

Program szerinti Refinanszírozási Hitelt. 

                                                                 
1 Jelen Termékleírás hatályba lépésekor: az MFB Krízis Hitel, az MFB Krízis Hitel Plusz és az MFB Gazdaság 

Újjáépítési Hitel Program (korábbi nevén: MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II. program). 

2 A vonatkozó előírásokat a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet tartalmazza 
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Felszámítható díjak, jutalékok 
 

A Refinanszírozási Hitel keretében az MFB által felszámítható, a Pénzügyi Vállalkozás 

által fizetendő díjakra, költségekre és jutalékokra vonatkozó előírásokat az MFB és a 

Pénzügyi Vállalkozás között a Programra vonatkozóan megkötésre kerülő 

Keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) tartalmazza. 

A Mikrohitel keretében a Pénzügyi Vállalkozás által felszámítható, Hitelfelvevő által 

fizetendő díjakra, költségekre és jutalékokra vonatkozó előírásokat a mindenkor hatályos 

Mikrohitel termékdokumentáció tartalmazza.   

A Refinanszírozási Hitel és a Hitel futamideje, rendelkezésre tartási ideje, türelmi ideje 

A Refinanszírozási Hitel futamidejének, rendelkezésre tartási idejének és türelmi idejének (a 

hónapokban megadott időket tekintve) meg kell egyeznie a Refinanszírozási Hitelből a 

Mikrohitel keretében finanszírozott Hitel futamidejével, rendelkezésre tartási idejével és 

türelmi idejével (a Refinanszírozási Hitel tőketörlesztésének esedékessége legfeljebb 3 

(három) banki munkanappal eshet későbbi időpontra, mint az abból refinanszírozott Kölcsön 

tőketörlesztésének esedékessége). 

A Mikrohitel keretében a Pénzügyi Vállalkozás által nyújtott Hitel futamidejére, rendelkezésre 

tartási idejére és türelmi idejére vonatkozó előírásokat a mindenkor hatályos Mikrohitel 

termékdokumentáció tartalmazza.   

Tőketörlesztés, kamatfizetés esedékessége 

A Refinanszírozási Hitel tőketörlesztésének és kamatfizetésének esedékességével kapcsolatos 

előírásokat a Keretmegállapodás tartalmazza. 

A Mikrohitel keretében a Pénzügyi Vállalkozás által nyújtott Hitel tőketörlesztésére és 

kamatfizetésére vonatkozó előírásokat a mindenkor hatályos Mikrohitel termékdokumentáció 

tartalmazza.   

A Refinanszírozási Hitel és a Hitel biztosítékai 

A Refinanszírozási Hitel biztosítékát a Pénzügyi Vállalkozásnak  a Refinanszírozási Hitelből 

finanszírozott  a Mikrohitel keretében a Pénzügyi Vállalkozás és a Hitelfelvevő(k) között 

létrejött valamennyi Kölcsönszerződésből a Hitelfelvevővel szemben keletkező valamennyi 

követelésére, valamint az azt esetlegesen biztosító zálogjogra alapított első ranghelyi zálogjog 

képezi.  

A Mikrohitel keretében a Pénzügyi Vállalkozás által nyújtott Hitel biztosítékaira vonatkozó 

előírásokat a mindenkor hatályos Mikrohitel termékdokumentáció tartalmazza.   
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Állami támogatás 

A Refinanszírozási Hitel piaci, állami támogatásnak nem minősülő hitel. 

A Mikrohitel keretében a Pénzügyi Vállalkozás által nyújtott Hitelhez kapcsolódó  

támogatásokra vonatkozó előírásokat a mindenkor hatályos Mikrohitel termékdokumentáció 

tartalmazza.   

Hitelkérelem benyújtása 

A Program keretében a Pénzügyi Vállalkozások az MFB Zrt.-hez a Mikrohitel keretében 

nyújtani kívánt Hitel refinanszírozására vonatkozó konkrét igényüket nyújthatják be. A 

kérelem benyújtásával kapcsolatos előírásokat a Keretmegállapodás tartalmazza. 

A Hitelfelvevő – Mikrohitel keretében történő hitel felvételére vonatkozó – hitelkérelmének 

benyújtásával kapcsolatos előírásokat a mindenkor hatályos Mikrohitel termékdokumentáció 

tartalmazza.   

Igénybevételi lehetőség 

A Program keretében a Pénzügyi Vállalkozások az MFB Zrt.-hez a Mikrohitel keretében 

nyújtani kívánt Hitel refinanszírozására vonatkozó konkrét igényüket a Mikrohitel vonatkozó 

előírásainak megfelelő időpontig, illetve azzal összhangban nyújthatják be, legfeljebb azonban 

a Program keretösszege kimerülésének időpontjáig vagy a Program MFB Zrt. általi 

megszüntetéséig.   

A Mikrohitel keretében a Pénzügyi Vállalkozás által nyújtott Hitel vonatkozásában a 

Kölcsönszerződések megkötésére vonatkozó határidőre irányadó előírásokat a mindenkor 

hatályos Mikrohitel termékdokumentáció tartalmazza.   

Termékdokumentáció  

Jelen Termékleírás a Mikrohitel termékdokumentáció és a Keretmegállapodás előírásaival 

együtt alkalmazandó. 

 


