Kérdés

1

Lehet-e hitelcél immateriális javak beszerzése? Nem egyértelmű számunkra a Termékleírás, mely szerint
hitelcél lehet a tárgyi eszköz vásárlása, beszerzése, azonban kifejezetten nem tiltja immateriális javak
beszerzését. Ugyanezen pont magyarázata azonban: „A tárgyi eszközök, immateriális javak a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47-48. §-ai és 51. §-a szerinti bekerülési értéken számolhatók el.”
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Válasz

Témakör

Immateriális javak nem finanszírozhatóak a Program keretében. A termékleírásból törlésre kerül a beidézett rész.

hitelcél

Az ingatlan beruházás hitelcélba jól értjük, hogy a bérelt ingatlanon végzett, esetleg nagyobb összegű
beruházás is beletartozik

Igen , de felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bérleti szerződés időtartamának és egyéb kondícióinak összehangban kell lenniük a hitel futamidejével

hitelcél
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A Keretmegállapodás 11.1 pontjába beletartozik-e az esetlegesen az Adós által, biztosítékként nyújtott
óvadék vagy az külön bankszámlán is nyilvántartható?

Külön óvadéki számlán is nyilvántartható

keretmegállapodás
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A Keretmegállapodás 4.3.gg alpontjában rögzített, fizetési könnyítést elősegítő szerződésmódosítás
tartalmazhat-e átmeneti jelleggel tőke fizetési türelmet? Meglátásunk szerint, az e pont által teremtett
lehetőség igénybevétele érdemben az Adós átmeneti fizetési nehézségeinek kezelésére szolgál. Ilyen
esetekben önmagában egy futamidő növelés, mellyel a havi fizetési kötelezettség pl. csak 20-30%-kal
csökken nem éri el a célját, amellett hogy adott esetben a teljes futamidőre lényegesen nagyobb
kamatfizetési kötelezettséggel járhat annak növelése miatt

A szerződés idő tartama alatt 1 (egy) alkalommal van lehetőség a törlesztés átütemezésére. Ennek keretében lehetőség van maximum 1 éves időtaramú tőkefizetési
moratórium alkalmazására (azaz a kamatfizetési kötelezettség ezen időszak alatt is fenn áll) olyan módon, hogy a Program keretében előírt maximális futamidőt az
átütemezés után sem haladhatja meg a módosított futamidő. A tőkefizetési moratórium letelte utáni időszakra szintén a vonatkozó szerződéses pontban előírt
egyenlő tőketörlesztő részletekben történő teljesítés az előírás (Ballon kizárt).
A türelmi idő meghosszabbítására irányuló fizetési könnyítés nem engedélyezett. a türelmi idő után minimum 1 év elteltével lehetséges a tőkefizetési moratórium
igénybevétele.

keretmegállapodás
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Jól értjük, hogy a Pénzügyi Vállalkozás tőkefizetési kötelezettsége az adott Refinanszírozási Kölcsön
Igen. A Pénzügyi Vállalkozás tőkefizetési kötelezettsége az MFB Zrt.-vel az adott ügylet vonatkozásában megkötött Refinanszírozási Kölcsönszerződések szerint
törlesztési ütemterve alapján, az Adós Pénzügyi Vállalkozás részére történő tőke megfizetéstől függetlenül
keletkezik.
történik
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A tőke MFB részére történő tőke visszafizetésnek havonta egyszer, a tárgyhót követő harmadik
munkanapon esedékes kamatfizetéssel együtt vagy az Adós esedékességének napján hó közben? Utóbbi
esetben és az előbbi kérdés igen válasza esetén gyakorlatilag az előtt, hogy az ügyfélpénzek feldolgozása
megtörténhetne a nap végén elkészülő bankkivonat híján?
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A Keretmegállapodás 4.3.h alpontjában megjelölt, Adós 90 napos késedelme, illetve 7.1 pontban foglalt
Kölcsönszerződés felmondása esetén történő, a Pénzügyi Vállalkozás részéről történő automatikus
visszatörlesztéshez elképzelhető-e a Pénzügyi Vállalkozás részére az MFB által nyújtott, speciálisan csak
erre a célra felhasználható, pl. a portfolió 10% százalékának megfelelő, pl. legfeljebb 24-36 hónapra
igénybe vehető hitel megállapodás?
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A keretmegállapodás 2.3. pontja akként rendelkezik, hogy a Refinanszírozási Kölcsön futamidejének és
esedékességének meg kell egyeznie a finanszírozott kölcsön futamidejével és esedékességével. Ezt a
rendelkezést lehet-e úgy értelmezni, hogy kizárólag a véglejáratnak kell teljesen azonosnak lennie, a tőke
részletek fizetésének esedékessége között lehet pár nap eltérés, ahogy az az 5.1 pontban az ügyleti
kamatnál is szerepel (az adott hónapra vonatkozóan az ügyleti kamat MFB részére történő megfizetése a
következő hónap harmadik munkanapján esedékes, míg a pénzügyi vállakozás a vállalkozásoktól a hó
utolsó munkanapjára kívánja időzíteni a kamatfizetés esedékességét) . A Keretmegállapodás nem
tartalmaz a tőkére vonatkozóan ilyen részletesességgel kisegítő rendelkezést, de javasoljuk a tőketörlesztő
részletekre is az ügyleti kamatnál szereplő rendelkezést alkalmazni (azaz az esedékességi időpontok
összhangba vannak hozva akként, hogy a refinanszírozási kölcsön törlesztésének esedékessége 3
munkanappal meghaladja az adós esedékességi időpontjait).
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A Keretmegállapodás 4.3 h) pontja szerint, ha az Adós 90 napot meghaladóan késedelembe esik, úgy a
pénzügyi vállalkozás köteles maradéktalanul visszafizetni a refinanszírozási kölcsön teljes összegét
(kamattal együtt). Jelen pont szerint pl. 1000 Ft lejárt kamattartozás esetén is vissza kellene fizetni a teljes
A késedelem mind a tőke, mind a kamattartozásra vonatkozik.
összeget az MFB részére. Véleményünk szerint ez aránytalanul nagy teher és elvárás a pénzügyi
vállalkozások felé. Lehet-e ezen rendelkezést úgy értelmezni, hogy a visszafizetési kötelezettség 90 napon
túli tőketartozás esetén áll be?
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a) A Keretmegállapodás 4.3 f) pontja szerint a pénzügyi vállalkozásnak fel kell mondani az Adóssal kötött
kölcsönszerződését, ha az Adós megszegi a Kölcsönnel kapcsolatos lényeges kötelezettségét. A
Kölcsönszerződésben a hitelnyújtók azonban felmondási okként minden lényeges körülményt felsorolnak
abból a célból, hogy adott esetben lehetőségük legyen a felmondásra, de csak indokolt esetben élnek ezzel
a lehetőséggel. Ugye ezen rendelkezést lehet úgy értelmezni, hogy a pénzügyi vállalkozás csak akkor
a, Jogosulatlan forrásfelhasználás esetén fel kell mondani a szerződést. B, a keretmegállapodás nem írja elő azt, hogy 90 napos késedelem esetén fel kell mondan az
köteles a hitelszerződés felmondására, amennyiben az illetékes döntéshozó testület dönt arról, hogy él a ügyleti szerződést.
felmondás lehetőségével?
b) Nem tartjuk feltétlenül célravezetőnek, hogy pl. 90 napos késedelem esetén - amikor a ref kölcsönt
vissza kell fizetni az MFB részére -, a Kölcsönszerződést is automatikusan fel kelljen mondani. Ezt javasoljuk
pénzügyi vállalkozás hatáskörében tartani

keretmegállapodás
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Az egyértelmű, hogy a pénzügyi vállalkozás és az adós közötti Kölcsönszerződés alapján nyújtott hitel
állami támogatásnak minősül (van támogatástartalma), de kérdés, hogy a Refinanszírozási Kölcsön is
Nem minősül állami támogatásnak a MFB- Pénzügyi Vállakozás viszonylatában nyújtott kölcsön
állami támogatásnak minősül-e (a pénzügyi vállakozásarészére nyújtott refinanszírozási kölcsönnek is van-e
támogatástartalma)?.

keretmegállapodás
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A keretmegállapodás 12.7. pontja alapján értesíteni szükséges az MFB Zrt-t, ha az adóssal kötött
kölcsönszerződés lejár vagy felmondásra kerül. Ebben a pontban van továbbá arról rendelkezés, hogy a
pénzügyi vállalkozás a Kölcsön támogatástartalmát és a támogatás odaítélésének napjától a visszafizetés
napjáig esedékes ügyleti kamatot köteles megfizetni, ha az adós azt az MFB Zrt. felszólítására nem fizeti
meg.
- Ez a rendelkezés kizárólag a jogosulatlan forrásfelhasználású ügyleteknél alkalmazandó?
- Amennyiben a rendelkezés kizárólag jogosulatlan forrásfelhasználás esetén alkalmazandó, úgy ez azt
jelenti, hogy minden esetben a pénzügyi vállalkozást terheli a visszafizetési kötelezettség, függetlenül attól,
hogy az adós jogosulatlan forrásfelhasználásában semmilyen felelősség nem terheli (pl.: felszámolás,
végelszámolás, csőd, stb.) és az Adós a kölcsön már teljes mértékben visszafizette?
- Ez a visszafizetési kötelezettség a támogatás odaítélésétől számított 10 évig merülhet fel az adóssal és
annak nem teljesítése esetén a pénzügyi vállalkozással szemben?

Mit jelentenek a gyakorlatban jogosulatlan forrásfelhasználással kapcsolatos a pénzügyi vállalkozást
terhelő kötelezettségek?
a) Mikor köteles a pénzügyi vállalkozás a jogosulatlan forrásfelhasználási eljárást megindítani?
(Véleményünk szerint nem indokolt önmagában egy adósságrendezési, felszámolási eljárás indítása esetén
jogosulatlanságot megállapítani, hiszen adott esetben az eljárás megszüntetésre is kerülhet.) A
jogosulatlan forrásfelhasználás megállapítása a Kölcsönszerződés felmondását is maga után vonja, de
véleményünk szerint ez nem minden esetben a leghatékonyabb módja a megtérülés biztosításának.
b) Melyek a pénzügyi vállalkozás konkrét feladatai a jogosulatlansági eljárás folyamán?
c) A pénzügyi vállalkozás nem hatóság és nem ő a támogatás nyújtója sem, hogyan hozhat támogatói
döntés/határozatot?

12.10. pont: „a Kölcsönszerződésből származó követelések behajtása érdekében a Pénzügyi Vállalkozás
köteles eljárni.”
Behajtási szakasz többnyire a felmondás után van, amikor már a Pénzügyi Vállalkozásnak vissza kellett
vásárolnia a követelést. Ez a rendelkezés már a visszavásárolt időszakra vonatkozó kötelezettség vagy az
azt megelőző normál törlesztések beszedése? Előbbi esetben, ha nem indítunk behajtási eljárást az adós
ellen, amikor már mienk a követelés, az valami szankcióval jár felénk?
Az ugyanebben a pontban írt engedményezés tiltása a visszavásárolt időszakra is vonatkozik?

A refinanszírozott pénzügyi vállalkozás az MFB Zrt. részére a refinanszírozási kölcsönszerződés alapján fennálló tőketörlesztést és kamatfizetést minden hónap 3.
banki napján teljesíti.
Ez alapján MFB Zrt. javasolja a refinanszírozott pénzügyi vállalkozás részére, hogy az ügyféllel kötendő kölcsönszerződésben úgy rendelkezzen, hogy az ügyfél által a
pénzügyi vállalkozás felé a tőketörlesztés és kamatfizetés ezt megelőző időpontban történjen meg, azonban a 2 időpont között nem lehet nagyobb a differencia 5
banki napnál annak érdekében, hogy a pénzügyi vállalkozásnál ne maradjon állami támogatás – mivel ez az EU által tiltott.

A Program vonatkozásban jelenleg nincs mód a megküldött keretmegállapodásban rögzített feltételek módosításra. Észrevételét, köszönettel vettük, és figyelembe
vesszük termékeink, progamjaink fejlesztésénél.

A refinanszírozott pénzügyi vállalkozás az MFB Zrt. részére a refinanszírozási kölcsönszerződés alapján fennálló tőketörlesztést és kamatfizetést minden hónap 3.
banki napján teljesíti.
Ez alapján MFB Zrt. javasolja a refinanszírozott pénzügyi vállalkozás részére, hogy az ügyféllel kötendő kölcsönszerződésben úgy rendelkezzen, hogy az ügyfél által a
pénzügyi vállalkozás felé a tőketörlesztés és kamatfizetés ezt megelőző időpontban történjen meg, azonban a 2 időpont között nem lehet nagyobb a differencia 5
banki napnál annak érdekében, hogy a pénzügyi vállalkozásnál ne maradjon állami támogatás – mivel ez az EU által tiltott.
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törlesztés

késedelem

Nem kizárólagosan Jogosulatlan Forrásfelhasználásra (JFF) alkalmazandó, mivel, ha a kedvezményezett megvalósította a projektet és utána esik késedelembe az nem
minősül JFF-nek, viszont a helytállási kötelezettsége a pénzügyi vállalkozásnak továbbra is fennáll, hiszen a jogviszony a pénzügyi vállalkozás és az MFB között jön
létre. A Pénzügyi Vállalkozás kizárólag abban az esetben áll helyt a Kedvezményezett helyett, ha az Kedvezményezett "az ezen összegek megfizetésére irányuló
felhívás kézhezvételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül nem teljesíti a fizetési kötelezettségét." Azonban ez a helytállási kötelezettség nem érinti a pénzügyi
vállalkozés és a kedvezményezett között fennálló jogviszonyt, illetve az abból eredő fizetési kötelezettséget. A 12.7. pont szempontjából a JFF-nek kizárólag annyi
jelentősége van, hogy a támogatástartalmat (és a hozzákapcsolódó büntető kamatot) kizárólag akkor kell a kedvezményezettnek illetve nem teljesítése esetén a
pénzügyi vállalkozásnak megfizetnie, amennyiben a JFF megállapításra került.
A visszafizetési kötelezettség addig
megállapítható, ameddig a kölcsön felhasználható, így a 10 éves megőrzési kötelezettséggel a JFF megállapítása is összefügg.

keretmegállapodás /
UNIÓS FORRÁS

a)A JFF vizsgálati eljárást akkor köteles megindítani, amikor felmerül a JFF gyanúja. Az MFB nem tud egy kimerítő listát adni, hogy mikor kell megindítania, hiszen
minden céltól eltérő vagy jogellenes vagy az útmutatót és a termékleírást kijátszó felhasználása a forrásnak JFF-nek minősül. Önmagában az adósság rendezési,
felszámolási eljárás valóban nem minden esetben minősül JFF-nek, a keretmegállapodás csak lehetőség ad rá, hogy rövidebb eljárás keretében kerüljön a JFF
megállapításra, amennyiben egyértelmű, hogy az megtörtént (pl. felszámolási eljárás megindult és várhatóan nem fog teljesülni a 3 éves fenntartási időszak), de nem
kötelezően alkalmazandó eljárás. JFF megállapítását követően a jogosulatlanul felhasznált előny büntető kamatokkal növelt összege, valamint a fennmaradó kölcsön
rögtön esedékessé válik, és azt vissza kell követelni a kedvezményezettől.
b) A pénzügyi vállalkozásnak ellenőriznie kell a megvalósuló
beruházásokat, és amennyiben JFF gyanút észlel, azokat ki kell vizsgálnia, majd a gyanú megállapítása esetén vissza kell követelnie a nyújtott forrást és a büntető
kamatokat.
c) A pénzügyi vállalkozás a saját nevében és saját javára jár el, így a támogatott hitelt is ő nyújtja, ahol
megjelenik az előny (így a pénzügyi vállalkozás a támogatás nyújtója), ennek megfelelően a pénzügyi vállalkozás felelőssége, hogy a végső kedvezményezettel olyan
módon kösse meg a szerződést - az MFB által előírt kötelező rendelkezéseken túl -, hogy a támogatástartalom, a büntető kamat, illetve a kölcsönösszeg a JFF
megállapítása után rögtön esedékessé váljon, és az visszakövetelhető legyen.

keretmegállapodás /
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Amennyiben a Pénzügyi Vállalkozás teljesítette az adott kölcsönügyletből az MFB részére fennálló tartozását, akkor MFB-Pénzügyi Vállalkozás közötti refinanszírozási
kölcsönszerződés megszűnik. A Pénzügyi Vállalkozásnak az Adóssal szemben áll fenn követelése, aminek behajtásának kizárólagosságát - a refinanszírozási
kölcsönszerződés megszűnése után - az MFB nem korlátozhatja.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Pénzügyi Vállalkozás a Keretmegállapodás Adatszolgáltatás, Jogosulatlan Forrásfelhasználás, valamint az Egyéb rendelkezések
pontjaiban foglalt egyes kötelezettségei a refinanszírozási kölcsön tartozás rendezését követően is fennállnak.

Keretmegállapodás
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Jól értelmezzük-e, hogy nem kizárt a hitelből megszerzett, előállított tárgyi eszköz futamidő alatti
értékesítése, amennyiben az adós a bevételből a hitelt és minden egyéb esetleges tartozását a PV felé
megfizeti?

Van erre lehetőség, az alábbi kitételekkel:
- a hitel egy összegben törlesztendő, mind az ügyleti szerződés tekintetében, mind pedig a refinanszírozási szerződésre vonatkozóan
- regionális beruházási támogatási kategóriában előírt a 3 éves fenntartási időszak, amennyiben ezen belül kerül értékesítésre az eszköz, úgy vissza kell fizetni az adott
időszakra arányosított, ügyletre jutó támogatástartalmat
- amennyiben a fenntartási időszak alatt – eszköz értékesítése nélkül – előtörleszti az ügyfél a hitelt, nyilatkozat kitöltése szükséges a fenntartási időszak
tudomásulvételéről
- ’de minimis’ támogatási kategória esetében nincs előírt minimum fenntartási időszak, így ezen fenti előírások ebben az esetben nem alkalmazandók

Az Alprogram keretében a finanszírozott vállalkozás gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó vagy a tevékenység végzéséhez szükséges ingatlan beszerzése és építése
(pl. telephely bővítése) megengedett ("...ingatlan vásárlás, beszerzés abban az esetben finanszírozható, ha az ingatlan a tevékenység folytatásához szükséges, és/vagy
Jól értelmezzük-e, hogy ingatlanvásárlási célú hitel esetében bármilyen besorolású, működési célú ingatlan a vállalkozás telephelyéül, székhelyéül szolgál…”)
vásárolható, építés azonban kizárólag bérlakás vagy idősek otthona lehet?
- Értékesítési célú ingatlan vásárlás, illetve kizárólagos ingatlanügylet (pl. tovább értékesítés céljából) nem lehetséges az intézményi finanszírozók által előírt
feltételekből adódóan

Technikai lebonyolítás szempontjából érdeklődnénk, hogy lesz-e egy Fontium jellegű szoftver, vagy
mindent papír alapon kell majd benyújtani?

Papír alapon kerülnek benyújtásra a dokumentumok.

Saját erő tekintetében az anyagokban az szerepel, hogy a PV saját szabályzata szerint, azzal a megkötéssel,
hogy az de minimis esetén minimum 10%, regionális támogatás esetén minimum 25% kell, hogy legyen,
azonban az útmutatóban több helyen is szerepel, hogy a finanszírozás nem mehet a nettó összeg 90%-a Minimum 10% saját erő minden esetben előírt, regionális beruházási támogatás esetén magasabb a saját erő követelmény, azaz minimum 25%.
fölé. Jól értelmezzük, hogy ebből az következik, hogy összességében 10% alá menni nem lehet azzal, hogy
regionális támogatás esetén 25% alatti nem lehet a saját erő?
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Érdeklődni szeretnénk, hogy az miből derül ki és mikor, hogy egy hitel a de minimis vagy a regionális
támogatás alá fog-e esni és ugye igaz az, hogy nem támogatott hitelt nem lehet ebben a konstrukcióban
felvenni?
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Szeretnénk érdeklődni, hogy a marketing megjelenéshez van-e bármilyen előírás, alkalmazandó arculat,
stb.

Amennyiben a vállalkozásnak lehetősége van ’de minimis’ támogatási kategóriára, akkor ez előnyösebb (alacsonyabb saját erő elvárás, nincs földrajzi korlát, kevesebb
és egyszerűbb dokumentáció, stb.)
- Amennyiben a vállalkozás túllépi a rendelkezések szerinti ’de minimis’ kategória összegbeli korlátját (a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi
év során odaítélt ’de minimis’ támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 ezer euronak megfelelő forint összeget), akkor regionális
csoportmentességi kategórián belüli támogatási kategóriára van lehetőség, jelen termék esetében a regionális beruházási támogatási kategóriára.
- Amennyiben a regionális beruházási támogatási kategória feltételeinek sem felel meg az ügyfél, akkor nulla támogatás tartalommal a ’de minimis’ támogatási
kategória előírásainak kell megfeleltetni az ügyfelet (nem támogatott hitel nem lehet, valamelyik kategóriába sorolandó az ügylet/ügyfél).

Mindösszesen annyi, hogy a Pénzügyi Vállalkozás a honlapján, a termék ismertetőiben egyértelművé teszi az MFB szerepét az adott programban és minden érdeklődő
rendelkezésre bocsátja a termékdokumentációt.

tárgyi eszköz futamidő
alatti értékesítése

hitelcél, építés, ingatlan

folyamat, lebonyolítás

saját erő

támogatás

marketing

A kérelmi dokumentáció („A finanszírozást igénylő által kitöltendő Adatlap MFB Pénzügyi vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció esetén”, valamint „A hitelintézet által kitöltendő
refinanszírozási kölcsönkérelem”) elektronikus úton (refinugylet@mfb.hu) vagy papír alapon történő beérkezését követően megkezdődik a kérelmek feldolgozása, azonban döntés csak
a papír alapon is benyújtott eredeti példány beérkezése után hozható. A refinanszírozási hitelreferens 3 banki munkanapon belül megvizsgálja, hogy a refinanszírozási kérelem megfelele a tartalmi és formai követelményeknek. Hiba vagy hiányosság esetén elektronikus úton haladéktalanul felkéri a benyújtó Pénzügyi vállalkozást a hiba javítására, a hiányosság
pótlására. Amennyiben 3 banki munkanapon belül nem kap a benyújtó visszajelzést, a kérelmet befogadottnak kell tekinteni.
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Számunkra a pontos eljárási rend leírása határidőkkel nem egyértelmű. Szeretnénk valami pontos leírását
ennek. Pl.: bejön a hitelkérelem, elbíráljuk, benyújtjuk a refinanszírozási igényt a keretmegállapodás
mellékletei szerint, mennyi időn belül reagál az MFB, mi a következő lépés? Milyen formában kapunk
visszajelzést, az elfogadásról, esetleges elutasításról, hiánypótlásról? Mikor kapunk egy refinanszírozási
kölcsönszerződés tervezetet? A keretmegállapodásban leírt folyósítási feltételek meglétét követően mikor
folyósít az MFB? Meddig kell megkötnünk az ügyféllel a hitelszerződést? Egyáltalán a folyamatban mikor?
Olyan szerződést kell kötnünk kvázi előre, ami hatályba léptető feltételes, ha velem is aláírták a refin.
szerződést? Vagy írjam le, hogy ha nem kapok forrást, akkor én sem adok?

A Pénzügyi vállalkozás saját belső szabályzatai alapján dönthet arról, hogy a végső hitelfelvevővel a Refinanszírozási kölcsönkérelem MFB Zrt.-hez történő benyújtása
előtt/benyújtásakor megköti a Kölcsönszerződést az adott ügyletre vonatkozóan, és ebben az esetben a Kölcsönszerződés hatályba léptető feltétele lesz az Pénzügyi vállalkozás és az
MFB Zrt. között megkötésre kerülő egyedi Refinanszírozási kölcsönszerződés hatályba lépése.
A beérkezett, szükség esetén hiánypótolt, ellenőrzött kérelmekre vonatkozó döntést az MFB Zrt. a befogadást követően 5 banki munkanapon belül meghozza, és a jóváhagyó döntést
követően az MFB Zrt. megküldi a Pénzügyi vállalkozásnak aláírásra az MFB Zrt. által már cégszerűen aláírt Refinanszírozási kölcsönszerződés 4 (négy) eredeti példányát, továbbá
csatoltan megküldi 2 (kettő) eredeti példányban az MFB Zrt. által a hitel támogatástartalmáról és a támogatás kategóriájáról készített nyilatkozatot. A finanszírozó Pénzügyi vállalkozás a
számára megküldött nyilatkozat 1 (egy) eredeti példányát írásban dokumentált módon köteles átadni a végső hitelfelvevő részére, egy másik példányát pedig köteles a kölcsön utolsó
részletének folyósításától számított 10 (tíz) évig megőrizni.
A Pénzügyi vállalkozás az általa cégszerűen, az MFB Zrt.-nél bejelentett módon aláírt Refinanszírozási kölcsönszerződés 2 (kettő) eredeti példányát legkésőbb a Refinanszírozási
kölcsönszerződés MFB Zrt. általi kiküldés dátumát követő 15 (tizenöt) banki munkanapon belül köteles visszaküldeni. A Refinanszírozási kölcsönszerződés azon a napon lép hatályba,
amikor a 2 (kettő) aláírt eredeti példány az MFB Zrt.-hez visszaérkezik.

folyamat, lebonyolítás

A Keretmegállapodásban foglalt folyósítási feltételek teljesülését követően az adott Refinanszírozási Kölcsönszerződéshez kapcsolódóan a Pénzügyi vállalkozás folyósítást az MFB Zrt.
honlapján elérhető, Lehívási igénybejelentő megnevezésű nyomtatvány kitöltésével és beküldésével kezdeményezhet, melynek a tényleges teljesítést megelőzően legalább 2 (kettő)
banki munkanappal meg kell érkeznie papír alapon, eredeti példányban.
A hitel felhasználását a beruházásra vonatkozóan az Útmutatóban foglaltak alapján számlával, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése szerinti más számviteli
bizonylattal kell igazolni, amelyet azonban az MFB Zrt.-től történő lehíváskor nem kell benyújtani, annak meglétét a Pénzügyi vállalkozás köteles ellenőrizni.
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Milyen kritérium alapján dől-el, ahogy egy adott ügylet milyen állami támogatási kategóriába (de minimis
vagy regionális beruházási támogatás) esik? Jól értelmezzük, hogy ha az adott vállalkozásnak van szabad
de minimis kerete és a hitel támogatástartalma alapján ebbe belefér, akkor automatikusan de minimis
támogatást kap?

Nincs automatizmus, ügyfél dönti el. Amennyiben lehetőség van ’de minimis’ támogatási kategóriára, akkor ez előnyösebb (kevesebb előírás, egyszerűbb
dokumentáció). Amennyiben erre nincs lehetőség, a regionális beruházási támogatási kategória előírásainak kell megfeleltetni az ügyfelet/ügyletet.
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De minimis támogatás esetén van-e a projekt megvalósítási helyszínére vonatkozó bármilyen korlátozás
vagy az Magyarország teljes területén megvalósulhat?

’De minimis’ támogatás esetén nincsen földrajzi korlátozás, ezen kategória esetében összegszerű korlát van meghatározva az adott vállalkozásra vonatkozóan.
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A kapott dokumentáció alapján csak olyan projekt támogatható, amely a hiteligénylés/kölcsönszerződés
megkötésének napján nem befejezett (ill. regionális beruházási támogatás esetén nem megkezdett). Van-e
a projekt megkezdésére, illetve befejezésére vonatkozóan bármilyen egyéb korlátozás (pl. az Adós a
Pénzügyi Vállalkozás saját hatáskörben dönt, mindösszesen arra kell ügyelni, hogy az utolsó lehívás/folyósítás is a szerződött rendelkezésre tartási időn belül történjen
szerződéskötést követően legkésőbb mennyi időn belül köteles a beruházást megkezdeni, illetve mennyi meg.
időn belül befejezni) vagy a projekt megvalósításának időszakáról a Pénzügyi Vállalkozás saját hatáskörben
dönthet?
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A Termékleírásban a de minimis támogatási kategória esetében fenntartási időszak nem kerül nevesítésre,
míg a regionális beruházási támogatás esetén ez 3 év. Ezzel ellentmondani látszik az, hogy a Pénzügyi
Vállalkozás köteles a hitel teljes futamideje alatt nyomon követni, hogy az Adós/beruházás megfelel-e a ’De minimis’ támogatási kategóriában valóban nincsen előírt minimum fenntartási időszak. Nem összekeverendő azonban az EU jogszabályoknak való megfelelés
Dokumentációnak. Ezek szerint a hitel teljes futamideje egyfajta fenntartási időszaknak minősül? Vagy
céljából előírt fenntartási időszak és az ügyfél/ügylet adott program feltételrendszerének való megfeleltetése. A finanszírozó pénzügyi vállalkozás nem a támogatási
amennyiben az Adós a beruházást megvalósította és azzal hitelt érdemlően elszámolt (tehát igazolta, hogy előírások miatt, hanem a program feltételrendszerében foglalt előírások (pl. hitelcél) szempontjából köteles nyomon követni az ügyfél/ügylet megfelelését.
a beruházás maradéktalanul megfelelt a Dokumentációnak), ezt követően elegendő az Adós
megfelelőségét nyomon követni?
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Jól értelmezzük-e, hogy a Hitelnyújtó az Adós részére akár azonnal folyósításra kerülhet, amint a szükséges
biztosítékok nyújtása megtörtént, továbbá az MFB a Pénzügyi Vállalkozás részére a Refinanszírozási
Kölcsönt átutalta, továbbá a beruházással történő elszámolásnak nem kell megelőznie a folyósítást?
Beruházást előfinanszírozhat-e a Pénzügyi Vállalkozás és ha igen, milyen határidőn belül kell elszámolnia az
adósnak? Ha nem, milyen számlázási feltételek teljesülése mellett folyósíthat a Hitelnyújtó?

A folyósításra (akár egyösszegű-, akár szakaszos folyósítás) az előírt saját erő teljesítését követően, kizárólag számla, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
166. § (1) bekezdése szerinti más számviteli bizonylat (pl. vállalkozói szerződés, adásvételi szerződés) Pénzügyi Vállalkozás felé történő benyújtását követően kerülhet
sor. A bizonylatok megfelelőségét a Pénzügyi Vállalkozás vizsgálja (az Alprogram Útmutatójának 5.12 ("Folyósítási feltételek") pontja tartalmaz erre vonatkozóan
iránymutatást).

támogatás

támogatás, területi
korlátozás

támogatás, projekt
megvalósítása

támogatás, fenntartási
időszak

lehívás/folyósítás

A Termékleírásban szereplő kizáró körülmények alapján jól értelmezzük- e, hogy a konstrukcióban a
Pénzügyi Vállalkozás hitelt nyújthat az alábbiakra:
o Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátással foglalkozó vállalkozásoknak (TEÁOR 55,56), azon belül is a
tevékenység megvalósulását szolgáló tárgyi eszközök, ingatlanok (besorolástól függetlenül) vásárlására?
27

Mindkét kérdésre: Igen

hitelcél

o Ingatlan vásárlásra, ha ahhoz fejlesztés célú beruházás is tartozik, akár ingatlan bérbeadással foglalkozó
vállalkozásnak (TEAOR 68) akár üzleti besorolású, akár lakás besorolású ingatlanhoz?
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Nyújthat- e hitelt a Pénzügyi Vállalkozás olyan gazdasági Társaságnak, amelynek tulajdonosi körében
és/vagy ügyvezetésében a Hitelnyújtóhoz képest átfedés van (érintett személy), azonban a hitel
előkészítésében és a hiteldöntésben az érintett személy nem vesz részt?

Jelen Alprogram keretein belül ilyen esetben finanszírozás nem lehetséges.

Van erre lehetőség, az alábbi kitételekkel:
- a hitel egy összegben törlesztendő, mind az ügyleti szerződés tekintetében, mind pedig a refinanszírozási szerződésre vonatkozóan
- regionális beruházási támogatási kategóriában előírt a 3 éves fenntartási időszak, amennyiben ezen belül kerül értékesítésre az eszköz, úgy vissza kell fizetni az adott
Jól értelmezzük-e, hogy nem kizárt a hitelből megszerzett, felújított vagy előállított tárgyi eszköz futamidő
időszakra arányosított, ügyletre jutó támogatástartalmat
alatti értékesítése, amennyiben az adós a bevételből a hitelt és minden egyéb esetleges tartozását a PV felé
- amennyiben a fenntartási időszak alatt – eszköz értékesítése nélkül – előtörleszti az ügyfél a hitelt, nyilatkozat kitöltése szükséges a fenntartási időszak
megfizeti?
tudomásulvételéről
- ’de minimis’ támogatási kategória esetében nincs előírt minimum fenntartási időszak, így ezen fenti előírások ebben az esetben nem alkalmazandók

A pénzügyi vállalkozás alprogramban (továbbiakban: Alprogram) finanszírozhatók-e az MFB
Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 Útmutató fogalmi magyarázat „Egyéni vállalkozás” címszó alatt
megjelenített alábbi ügyféltípusok is? közjegyző, önálló bírósági végrehajtó; egyéni szabadalmi ügyvivő,
egyéni ügyvéd, szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező
magánszemély

Az Alprogram a hiteligénylők között nem nevesíti ugyan az ügyvédi irodát, közjegyzői irodát, szabadalmi
ügyvivői irodát, végrehajtói irodát, bár ezen vállalkozási formák véleményünk szerint a 651/2014/EU
bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kategóriának megfelelnek („Egy vállalkozás - jogi
formájától függetlenül - gazdasági tevékenységet folytató egységnek tekintendő”).
A fentiek alapján ezen vállalkozási formák finanszírozhatóak-e az Alprogram keretében?

hitelcél, hitelfelvevő

futamidő alatti
értékesítés

Igen, a KKV törvény szerint ide sorolt ügyféltípusok finanszírozhatóak.

KKV, ügyvédi iroda,
közjegyző

Igen, finanszírozhatóak.

KKV, ügyvédi iroda,
közjegyző

Az Alprogramból kizárt vállalkozásokkal kapcsolatos kérdés:
Kizárt a vállalkozás,
- …. akivel szemben a bíróság, vagy az illetékes hatóság kollektív fizetésképtelenségi eljárást rendelhet el
vagy megfelel azon feltételeknek, amelyek alapján hitelezői kérelemre felszámolás alá vonható lenne. Ezen Nem program-specifikus kérdés, a Pénzügyi Vállalkozás szokásos ügymenete-, illetve belső hitelezési- és kockázatkezelési szabályzatai szerint szükséges eljárni (az
feltétel teljesüléseként elegendő-e az ügyfél nyilatkozata, miszerint nem következett be olyan esemény, ügyfél szerződés időpontjában fennálló státuszának ellenőrzése (pl. KHR lista, cégkivonat, stb.), plusz nyilatkozatni szükséges, hogy nincs tudomása olyan eseményről,
illetve feltétel, amely miatt ellene fenti eljárások indíthatóak lennének? (a finanszírozó pénzügyi
amelyből adódóan fizetésképtelenségi eljárás indítására kerülhet sor).
vállalkozásnak nem áll minden olyan információ a rendelkezésére, illetve az ügyféltől függ, hogy minden
információt rendelkezésre bocsát-e, amelyből megállapítható lenne a felszámolás lehetősége).

kizárt vállalkozások
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Milyen dokumentumokkal kell az ügyfélnek igazolnia, hogy lejár esedékességű adó- vagy adók módjára
behajtható köztartással nem rendelkezik? Megfelelő-e ennek igazolására az állami adóhatóság által
kiállított együttes nemleges adóigazolás benyújtása vagy az állami adóhatóság honlapján közzétett
Nem program-specifikus kérdés, a Pénzügyi Vállalkozás szokásos ügymenete-, illetve belső hitelezési- és kockázatkezelési szabályzatai szerint szükséges eljárni
köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés esetén a dokumentum kinyomatatása?
(nemleges adóigazolás, helyi adók vonatkozásában önkormányzati nullás igazolás, köztartozásmentes adatbázis ellenőrzése)
Szükséges-e ezen feltétel igazolására továbbá a helyi adók vonatkozásában az önkormányzat igazolásának
a bekérése?

Az alábbi két feltétel esetén elegendő-e az ügyfél nemleges nyilatkozata, mivel a pénzügyi vállalkozás a
kizáró feltétel bekövetkezéséről nem tud meggyőződni?
- „nem tett eleget az előírt határidőben az Európai Bizottság állami támogatás felfüggesztését, vagy állami
Nem program-specifikus kérdés, a Pénzügyi Vállalkozás szokásos ügymenete-, illetve belső hitelezési- és kockázatkezelési szabályzatai szerint szükséges eljárni
támogatás visszafizettetését elrendelő határozatának”
(amennyiben a Pénzügyi Vállalkozás rendelkezésére áll az ellenőrzésre szolgáló adatbázis, akkor az abból való lekérés, adatbázis hiányában pedig az ügyfél nyilatkozik
- „a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, a Strukturális és Beruházási
erről büntetőjogi felelőssége tudatában).
Alapok (2014-2020)-ból vagy a Kohéziós Alapból juttatott valamely támogatással összefüggésben a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette”

Elfogadható-e az Ügyfél Adatlapon tett nyilatkozata a környezetvédelmi engedély köteles beruházás
vonatkozásában annak további vizsgálata nélkül? Ha szükségesnek tartják az ügyfél nyilatkozat ellenére a
nyilatkozat helyességének a vizsgálatát, azt hogyan milyen módon szükséges a pénzügyi vállalkozásnak
dokumentálni?
Az ügyfél „igen” nyilatkozata esetén az engedély kivonatát, valamint az útmutató 47. oldalán felsorolt
egyéb dokumentumok és azok angol nyelvű fordítását szükséges-e az ügyfélnek benyújtani a finanszírozó
pénzügyi vállalkozás részére? Amennyiben szükséges, úgy ezt a hitelkérelem mellékleteként kell csatolnia
vagy elegendő a szerződéskötéskor rendelkezésre bocsátania?

Az Ügyfél nyilatkozata a környezetvédelmi engedély köteles beruházás vonatkozásában elfogadható. Amennyiben az Ügyfél úgy nyilatkozik, hogy a beruházás
vonatkozásában környezetvédelmi engedély szükséges, ez esetben az Útmutató 47. oldalán felsorolt dokumentumoknak a hitelkérelem benyújtásának időpontjában
szükséges rendelkezésre állnia (ld. továbbá Adatlap).

Az Alprogram keretében ingatlan vásárlás csak akkor finanszírozható, ha ahhoz fejlesztési célú beruházás is
kapcsolódik. Alkalmazhatók és alkalmazandóak-e az Útmutató alábbi általános rendelkezései is az
Alprogram kapcsán?
- Legalább az ingatlan bekerülése értékének 10 %-át elérő további ingatlanra aktiválható beruházás
végrehajtása szükséges.
Mindkét kérdés esetében: Igen.
- Ha a beruházás összetételében az ingatlanvásárláson kívül egyéb elem is szerepel, úgy nem előírás a 10 %os fent írt ingatlanhoz kapcsolódó egyéb fejlesztés megkövetelése.

Az Alprogramban nyújtott támogatás állami támogatás, de véleményünk szerint nem minősül
költségvetési támogatásnak. Kérjük legyenek szívesek ezt megerősíteni, illetve azt, hogy ezzel
összefüggésben az Alprogramban az Áht. 50.§. feltételei nem alkalmazandók (rendezett munkaügyi
kapcsolatok, átláthatóság, stb.).
A hitel és lízing kamata, díjak, jutalékok:
• Folyósítási jutalék: egyszeri 1%. Több folyósítás esetén többször felszámítható (az aktuálisan folyósított
összegre) vagy az első folyósításkor lehet csak egy alkalommal (a teljes szerződött hitelösszegre vetítve)?
Folyósításonként számítandó fel az aktuálisan folyósított összegre vonatkozóan.
• Nem szerepel a díjak, jutalékok között a követelésérvényesítéssel, behajtással összefüggő költségek, ezek
mint általában, ezen konstrukciónál is a hitelfelvevőre terhelhetőek, ugye?
Igen.

Az Alprogramban nyújtott állami támogatás nem minősül költségvetési támogatásnak.

• Folyósítási jutalék: egyszeri: folyósításonként számítandó fel az aktuálisan folyósított összegre vonatkozóan.
• Nem szerepel a díjak, jutalékok között a követelésérvényesítéssel, behajtással összefüggő költségek, ezek mint általában, ezen konstrukciónál is a hitelfelvevőre
terhelhetőek, ugye?: Igen.
• A tulajdoni lap pénzügyi vállalkozás általi lekérés költsége átterhelhető-e az ügyfélre?
Igen.

ügyfél által benyújtandó
igazolások

ügyfél nyilatkozatok

környezetvédelmi
engedély köteles
beruházás

ingatlanvásárlás

állami támogatás

díjak, jutalékok
felszámítása

• a tulajdoni lap pénzügyi vállalkozás általi lekérés költsége átterhelhető-e az ügyfélre?
Igen.
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Tartós forgóeszköz fogalom kapcsán (Útmutató 10. oldal) szeretnénk iránymutatást kérni, hogyan kell
meghatározni az MFB által elfogadott módon a „beruházás megtérüléséhez szükséges növekmény
összegét”.

Az Alprogram előírásai szerint a teljes hitelösszeg maximum 10%-a lehet a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozás.
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Egy beruházás mikor felel meg a költséghatékonyság elvének? (Útmutató 14. oldal) Hogyan és milyen
módon ellenőrzi és állapítja ezt az MFB?

A Pénzügyi Vállalkozás szokásos ügymenete-, illetve belső hitelezési- és kockázatkezelési szabályzatai szerint szükséges eljárni „gondos gazda” módjára.
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7.2. MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció (továbbiakban: Alprogram)
Biztosítékok: „ha az ügyfél mellett egyéb kötelezett is van, akkor a kölcsönszerződés közokiratba foglalása
szükséges, továbbá az esetleges felmondást minden esetben közokiratba kell foglalni „
Amennyiben az ügyfél vállalkozás, és annak tulajdonosát, vagy ügyvezetőjét vonjuk be kezesként, akkor
ebben az esetben eltekinthetünk-e a kölcsönszerződés kétoldalú közokiratba foglalásától?
Ugyanez a kérdés vonatkozik arra az esetre, ha alapesetben garantőr intézményi kezességvállalást írunk elő
a biztosítékok között, akkor szükséges-e a kölcsönszerződés kétoldalú közokiratba foglalása?

Hol található az MFB által meghatározott értékbecslői körbe tartozó igazságügyi értékbecslők listája?

tartós forgóeszköz

költséghatékonyság elve

A lehetséges megoldások:
- Egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozat közokiratba foglalása egyrészt az Adós vállalkozással, másrészt a Kezes tulajdonossal/ügyvezetővel
- Kezesi kötelezettségvállalással kiegészített Kölcsönszerződés kétoldalú közokiratba való foglalása
közokirat
Igen, ez a garantőr intézmény előírásai között is szerepel.

Nincsen MFB által meghatározott értékbecslői lista, a termék dokumentumok pontosításra fognak kerülni az alábbiak szerint: „Kizárólag a biztosíték tárgyának
megfelelő kompetenciával- és engedéllyel rendelkező igazságügyi értékbecslők vehetők igénybe. MFB az értékbecslői tevékenységre vonatkozóan adatszolgáltatást ír
elő, ellenőrizheti és felülbírálhatja azt. ”

A Termékleírás a folyósítási jutalékkal kapcsolatban az alábbiakról rendelkezik:
A folyósítási jutalék 1%, maximum 500.000 Ft.
A folyósítási jutalék folyósításonként számítandó fel az aktuálisan folyósított összegre vonatkozóan, ahogy
ezt már korábbi válaszukban leírták.
Az 500.000,- Ft az ügylet vonatkozásában értelmezendő korlát, tehát az adott ügyletre vonatkozóan maximálisan felszámítható folyósítási jutalék, a lehívások
Értelmezésünk szerint többszöri folyósítás esetén az 500.000 Ft korlátot minden egyes folyósításnál különszámától függetlenül.
külön lehet felső korlátként figyelembe venni.
Kérjük legyenek szívesek megerősíteni az értelmezésünk helyességét (tehát az 500 000 Ft nem adott ügylet
kapcsán összességében, hanem folyósításonként alkalmazható felső korlát).

értékbecslők

folyósítási jutalék

Elfogadható-e az MFB részére, ha a pénzügyi vállalkozás a kölcsönszerződésben kiköti, hogy az ügyfél
esedékesség előtt teljesített befizetéseit a pénzügyi vállalkozás a következő esedékességkor számolja el?
Példa:
- Az Ügyfél az Ügyfél tőketörlesztési esedékessége pénzügyi vállalkozás felé: január 31.
- Ügyfél saját döntése alapján beutalja az összegeket január 15.-én, melyet a pénzügyi vállalkozás csak
január 31-én fordít a tőke törlesztésére.
- a pénzügyi vállalkozás február harmadik banki napján teljesít az MFB részére.
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Alapelv a refinanszírozás során, hogy sem az MFB-től lehívott összeg, sem az ügyfél által törlesztett összeg nem maradhat a Pénzügyi Vállalkozásnál huzamosabb
ideig, tekintettel arra, hogy ez esetben a jogosulatlan forrás felhasználás ténye merülhet fel. Ily módon - a lehívás esetéhez hasonlóan – előtörlesztés (vagy túlfizetés)
Ugyanez a kérdés merül fel, akkor is, ha az ügyfél nem a pontos összeget törleszti adott havi
esetén is szem előtt kell tartani, hogy az ügyfél által a Pénzügyi Vállalkozás felé teljesített összeg 5 banki munkanapon belül visszafizetésre kerüljön az MFB részére is.
esedékességkor, hanem túlfizet. Ilyen esetekben megfelelő rendelkezésnek minősül-e a pénzügyi
vállalkozás részről az a szerződéses kikötés és annak alapján történő eljárás, hogy a túlfizetés összegét nem
előtörlesztésként kezeli, hanem a túlfizetés teljes összegét az Ügyfél ezzel ellentétes írásbeli rendelkezése
hiányában beszámítja a következő időszaki fizetési kötelezettségeibe, ill. törlesztő részlet(ek) összegébe
azok esedékességekor.

esedékesség

A fenti két eljárás megfelelő az MFB Zrt. számára?
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A Termékleírás az egyéb biztosítékok között nem nevesíti a magánszemély és a jogi személy készfizető
kezességét.
- Az Alprogram keretében van-e lehetőség magánszemély(ek) készfizető kezességének a bevonására?
- Az Alprogram keretében van-e lehetőség jogi személy(ek) készfizető kezességének a bevonására?

A Pénzügyi Vállalkozás saját kockázatkezelési szabályzatai szerint kerül sor a fedezetek bevonására.

A Termékleírás az egyéb lehetséges biztosítékok között a számlakövetelésen alapított óvadékot nevesíti,
ami azt jelenti, hogy az adós valamely banknál/takarékszövetkezetnél vezetett elkülönített számláján lévő
összeg/egyenleg lesz az óvadék tárgya és a Ptk. rendelkezései alapján háromoldalú megállapodás alapján
kerül sor az óvadék elhelyezésére.
Elfogadható-e biztosítékként, ha az óvadék tárgya nem fizetési-számlakövetelés, hanem a Ptk. 5:59. § (1)
A Pénzügyi Vállalkozás saját kockázatkezelési szabályzatai szerint kerül sor a fedezetek bevonására.
bekezdés a) pontja alapján alapított óvadék, ami alapján az adós az óvadék összegét a pénzügyi vállalkozás
számlavezetőjénél, a pénzügyi vállalkozás nevére nyitott és rendelkezése alatt álló „óvadéki” letéti
számlára utalja át az Adóssal kötött kétoldalú óvadéki szerződés alapján, hasonlóan az MFB Zrt. és a
pénzügyi vállalkozás közötti óvadéki megállapodáshoz.

Az Útmutató 26. oldala szövegszerűen határozza meg csekély összegű támogatás esetén a támogatás
kölcsönszerződésben történő kötelező megjelenítését.
Milyen szerződéses rendelkezést szükséges alkalmazni a regionális beruházási támogatásnál?

A Keretmegállapodás 4.3. ga) pontja előírja, hogy a kedvezményzettel kötendő támogatási kölcsönszerződésben fel kell tüntetni, hogy a kölcsön állami támogatásnak
minősül. Ez a rendelkezés mind a csekély összegű támogatásra, mind a regionális beruházási támogatásra vonatkozik.

A jogosulatlan felhasználásra vonatkozó rendelkezések az Útmutatóban a „csekély összegű” támogatásnál
kerültek megfogalmazásra (26. oldal 6.12. pont).
Igen, így helyes az értelmezés. Azzal a kiegészítéssel, hogy a jogosulatlan forrásfelhasználás kapcsán a Keretmegállapodás XIII. pontja is irányadó, mind a két
Jól értelmezzük, hogy ennek ellenére a regionális beruházási támogatásnál is alkalmazandóak ezen
támogatási jogcím esetében
szabályok?

Egyedi refinanszírozási kölcsönszerződések kerülnek majd megkötésre, ezek mindegyike egyedi szerződés azonosítóval lesz ellátva. A refinanszírozási
A keretszerződés alapján a pénzügyi vállalkozásnak az MFB Zrt. azonos fizetési számlájára szükséges a tőkekölcsönszerződések melléklete tartalmazza majd a törlesztési ütemterveket. Az esedékes kamatfizetésekről összesített fizetési értesítőt küldünk az esedékesség előtt
, és kamat fizetést, valamint az óvadék összegét teljesítenie, több ügyfél vonatkozásában akár egy
két munkanappal, ahol ügyletenként is részletezve lesznek a kamatfizetési kötelezettségek.
utalással. Hogyan fog történni az MFB Zrt-vel az egyes ügyfelek vonatkozásában a különböző tételek
Az ügyekhez kapcsolódó óvadékokhoz is egyedileg részletezett táblát fogunk küldeni. Az utalás minden esetben – előzetes egyeztetés után -történhet egy összegben.
elkülönítése / egyeztetése technikailag?

A 2017.12.13-án megküldött GYIK 42. sora alapján tehát bármely igazságügyi értékbecslőt felkérhetjük az
adott eszköz értékének megállapítására. A kérdésem az, hogy mindenképpen szükséges, hogy az
Igen, ez mindenképpen szükséges.
értékbecslő rendelkezzen igazságügyi értékbecslői jogosítvánnyal?
Továbbá kérem segítsenek értelmezni ugyanebben a részben a következőket: MFB az értékbecslői
tevékenységre vonatkozóan adatszolgáltatást ír elő - ez azt jelenti, hogy le kell adnunk az értékbecslői
listánkat? Ha igen, akkor ezt mely szakaszban kell megtennünk?

Az MFB bármikor bekérheti rendkívüli adatszolgáltatás keretében.

Amennyiben az adós által megvásárolni kívánt eszköz használt személy-, vagy kishaszongépjármű, akkor mi
saját hatáskörben az Eurotax értékelő szoftver segítségével elkészíthetjük-e az értékbecslést külső
Erre nincs lehetőség, minden esetben külső értékbecslő igénybevétele szükséges a hitelprogram rendelkezései szerint.
értékbecslő igénybevétele nélkül?

készfizető kezes

óvadék/fedezetek

szerződéses hivatkozások

jogosulatlan felhasználás

ügyletek technikai
kezelése

értékbecslés

értékbecslés

értékbecslés
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Új eszköz vásárlása esetén szükséges-e értékbecslés, vagy az eladási ár, illetve az interneten fellelhető
hivatalos importőri árlisták alapján mi saját hatáskörben megállapíthatjuk az eszköz piaci értékét?
Amennyiben az eszköz új személy-, vagy kishaszongépjármű, akkor internetes hivatalos importőri árlisták
és Eurotax értékelő szoftver segítségével tennénk ezt.

Minden esetben szükséges értékbecslés.

értékbecslés

Beruházás:
- A 2017.12.13-ai GYIK 36. sora szerint: Ha a beruházás összetételében az ingatlanvásárláson kívül egyéb
elem is szerepel, úgy nem előírás a 10%-os ingatlanhoz kapcsolódó egyéb fejlesztés, melyet Önök
kapcsolódó egyéb fejlesztés. Ez esetben is feltétel azonban, hogy mind az ingatlan, mind pedig az egyéb beruházás közvetl
megerősítettek. Ez azt jelenti, hogy ha pl. az ingatlanvásárlás mellett történik egy eszközvásárlás is, akkor Amennyiben a beruházás összetételében szerepel egyéb beruházási elem is (pl. bővítés, tárgyi eszköz beszerzése) az ingatlan mellett, akkor nem előírás a 10%-os, ingatlanhozingatlanvásárlás
nem kell az ingatlanon fejlesztést végrehajtani? Ez abban az esetben is igaz, ha az eszköz nem kapcsolódik
az ingatlanhoz? Tehát pl egy kishaszongépjármű?

Lehívás:
- A 2017.12.13-ai GYIK 21. sora alapján jól értelmezzük, hogy a lehívásoknál Önök felé kizárólag a PV
lehívási értesítőjét kell benyújtani?

Igen, az egyes lehívásoknál a lehívási értesítő benyújtása szükséges.

Nincsen MFB által meghatározott értékbecslői lista, a termék dokumentumok pontosításra fognak kerülni az alábbiak szerint: „Kizárólag a biztosíték tárgyának
Létezik az MFB Zrt. által előírt Értékbecslői lista? Vagy Pénzügyi Vállalkozás a szerződéses értékbecslőivel is
megfelelő kompetenciával- és engedéllyel rendelkező igazságügyi értékbecslők vehetők igénybe. Az MFB az értékbecslői tevékenységre vonatkozóan adatszolgáltatást
dolgozhat?
ír elő, ellenőrizhető és felülbírálhatja azt. ”
Ingó fedezet esetén a VNT pályázatoknál alkalmazott eljárást használható, azaz a vételár illetve maga az
Nem, minden esetben hivatalos értékbecslés igénybevétele szükséges.
adásvétel összege elfogadható a fedezet piaci értékének?
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Mi indokolja az annuitásos számításon alapuló törlesztést tiltását?
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Útmutatóban meghatározott folyósítási feltételrendszer erősen bekorlátozza a megcélzott ügyfélkör
gyors/rugalmas finanszírozhatóságát.
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Hitelfelvevő több hitelt - akár 100 M Ft feletti értékben - is felvehet ha azok hitelcélja eltérő? Egy
tulajdonosi körhöz tartozó vállalkozások vehetnek fel több ügyletben 100 M Ft-ot meghaladó összeget?

61

A biztosítékot cserélheti a Hitelfelvevő a futamidő alatt?

lehívás/folyósítás

értékbecslés
értékbecslés

Az annuitásos számításon alapuló törlesztés technikai okok miatt nem lehetséges.

annuitás

Tekintettel arra, hogy támogatott hitelről beszélünk, csak az aktuálisan lehívható összeg kerülhet folyósításra, minden egyéb kifolyósított összeg a céltól eltérő
felhasználásnak minősül.

folyósítás

Igen, a 100 millió forint ügyletszintű korlát, azaz egy ügyfél részére (eltérő hitelcélok esetén) többször is folyósítható a hivatkozott összeg.

A beruházás tárgyát képező ingatlan/eszköz nem cserélhető a futamidő alatt. Addicionális biztosítékok a Pénzügyi Vállalkozás saját belső szabályzatai alapján
cserélhetőek, azonban az ügylet fedezettsége mindvégig meg kell, hogy feleljen a program előírásainak.

maximális hitelösszeg

biztosíték

Az önerő rendelkezésre állását kell az ügyfélnek igazolnia. De minimis támogatási kategória esetében lehetőség van már megkezdett beruházás finanszírozására, ez
esetben az Útmutató alábbi rendelkezései szerint van lehetőség az önerő igazolására:
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Önerő rendelkezésre állását vagy elköltését kell a Hitelfelvevőnek igazolnia? Önerő meglétének igazolás és
elfogadása lehetséges bankszámlakivonattal/ banki igazolással is? Megkezdett beruházás esetén
„A kedvezményes hitel vagy lízing a hitel- vagy lízingkérelem pénzügyi intézményhez történő benyújtását követően, és az azt megelőző 6 hónap során keletkezett,
lehetséges a már elvégzett, 6 hónapon belüli kifizetések önerőként való alkalmazása?
bizonyíthatóan a beruházás megvalósításával kapcsolatban felmerült költségek finanszírozására használható fel.” (Útmutató 5.12. pont)

Folyósítási jutalék: Technikailag lehetőség van átnevezni Ügyleti díjnak? Ügyfélkérés alapján lehetőség van
a hitel folyósításkor annak terhére rendezni?
Megfelelően értelmezzük, hogy a nem lakáscélú fejlesztés esetén nincs fenntartási kötelezettség?
Bérbeadás céljából történő ingatlan vásárlás - 10%-os fejlesztési korláttal - támogatható amennyiben a
Hitelfelvevő főtevékenysége ingatlan hasznosítással/bérbeadás? Ebben az esetben nincs projekt fenntartási
kötelezettség?
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Átütemezés a refinanszírozásra is azonos feltételekkel érvényesül?
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Használt eszköz finanszírozható-e, és ha igen milyen feltételekkel?
Folyósítási jutalék levonható-e a hitelösszegből?
Gépjármű finanszírozható-e?
Szálláshely szolgáltatás projektcélként elfogadható-e?
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Élő állat vásárlása finanszírozható-e?

A felsorolt díjak (hitelbírálati díj, szerződéskötés díj, folyósítási díj) eltérő gyakorisággal terhelendők, ezért nem lehet egységesen ügyleti díjként nevezni és alkalmazni.
Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy a támogatott hitel terhére nem rendezhetőek a hitel díjai.
Fenntartási kötelezettség regionális beruházási támogatási kategória esetén 3 év, de minimis támogatási kategória esetében nincsen fenntartási kötelezettség.
Bérbeadás céljából történő ingatlan vásárlás támogatható, a fenntartási kötelezettség továbbra is az alkalmazott támogatási kategóriától függ.
Igen, az ügyfél és a Pénzügyi Vállalkozás között létrejött szerződés átütemezése esetén a Pénzügyi Vállalkozás és az MFB között létrejött refinanszírozási
kölcsönszerződés módosítása is szükséges.
Igen, a finanszírozási feltételek a Pénzügyi Vállalkozás saját belső szabályzatai alapján kerülnek kialakításra.
Nem, erre a jelen konstrukció keretein belül a támogatott hitel terhére nincsen lehetőség.
Igen, gépjármű finanszírozására lehetőség van, amennyiben a vállalkozás tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódik.
Igen, elfogadható.
Nem, erre jelen konstrukció keretein belül nincsen lehetőség.

Építési cél esetén regionális támogatásban 3 év a fenntartási kötelezettség. Egyéb esetekben illetve de
De minimis támogatási kategória alkalmazása esetében nincsen fenntartási kötelezettség. Regionális beruházási támogatási kategóriában igényelt hitel esetében a
minimis támogatási kategória esetén van-e fenntartási kötelezettség?
beruházást annak befejezése után 3 évig fenn kell tartani az érintett területen.
Lakásvásárlás és felújítás esetén mennyi idő után lehet értékesíteni az ingatlant, van-e fenntartási
Fenntartási kötelezettség a választott támogatási kategória függvénye.
kötelezettség?

Mi a projekt megkezdésének és befejezésének a határideje, amennyiben a projekt megkezdése, illetve
befejezése relevanciával bír?

Amennyiben a projekt megkezdésének időpontja relevanciával bír, úgy mi számít a projekt
megkezdésének?

A projekt megkezdésére a választott támogatási kategória előírásai az irányadóak, azaz regionális beruházási támogatási kategória esetén nem lehet megkezdett a
beruházás. Uniós jogi előírás nincs a projekt megkezdésére és befejezésére. A projekt megkezdettségére vonatkozó előírást az Útmutató 5.5. pontja tartalmazza.
Továbbá a regionális beruházás esetén a projekt befejezésének időpontjától számítandó a fenntartási időszak (lásd.: Útmutató 6.16. pontja).
A beruházás befejezését illetően a rendelkezésre tartás időpontját kell még szem előtt tartani.

A beruházás megkezdésének a napja
a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja;
b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén
ba) a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja;
bb) a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja;
bc) a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés,
anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon;
c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja;

önerő

folyósítási jutalék

fenntartási kötelezettség

átütemezés
használt eszköz
folyósítási jutalék
gépjármű
szálláshely
mezőgazdasági
tevékenység
fenntartási kötelezettség
fenntartási kötelezettség

beruházás megkezdése,
befejezése

beruházás megkezdése

az a)-c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont.

75

76

Amennyiben a projekt célja eszközvásárlás, de az előírt fedezettséget az addicionális ingatlanfedezet teljes Igen, minden esetben szükséges értékbecslés, azonban nincsen az MFB által meghatározott értékbecslői kör, a termék dokumentumok pontosításra fognak kerülni az
mértékben biztosítja, akkor szükséges–e az eszközök értékbecslése MFB által meghatározott értékbecslői alábbiak szerint: „Kizárólag a biztosíték tárgyának megfelelő kompetenciával- és engedéllyel rendelkező igazságügyi értékbecslők vehetők igénybe. MFB az értékbecslői
körbe tartozó igazságügyi értékbecslővel?
tevékenységre vonatkozóan adatszolgáltatást ír elő, ellenőrizhető és felülbírálhatja azt. ”
Az ügyféllel kötött kölcsönszerződés annak megkötését követően, de a folyósítást megelőzően
szabadon módosítható-e abban az esetben ha
a.) a refinanszírozási kölcsönszerződés megkötésére még nem került sor, illetve
b.) akkor, ha az már megtörtént?
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Alkalmazni kell-e a de minimis támogatásokról történő nyilatkozathoz hasonló nyilatkozatot a
regionális támogatások esetén? Ha igen a nyilatkozati minta hogy ismerhető meg?
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Van-e lehetőség a refinanszírozási kölcsönszerződés módosítására? (pl: projekt cél?)

Amennyiben a refinanszírozási szerződés megkötésre került (vagy annak előkészítése a Pénzügyi Vállalkozás megkeresését követően már megkezdődött az MFB
részéről), akkor az ügyféllel kötött szerződés a program előírásai szerint módosítható (átütemezésre maximum egyszer kerülhet sor). Az ügyféllel kötött
kölcsönszerződés mindaddig szabadon módosítható, amíg a refinanszírozási szerződés megkötésére még nem került sor, illetve annak előkészítése sem kezdődött
meg a Pénzügyi Vállalkozás megkeresése alapján.
Amennyiben a korábban igénybe vett de minimis támogatásról szóló nyilatkozatról van szó, akkor a regionális támogatások esetében nem szükséges hasonló
nyilatkozatot kérni.

A hitelhez kapcsolódó támogatás projekthez kötött, így a projektcél nem módosítható. A projekt anyagi-műszaki összetételében bekövetkezett változás esetén
lehetőség van módosításra.

értékbecslés

kölcsönszerződés
módosítása

támogatásra vonatkozó
nyilatkozat
refinanszríozási
kölcsönszerződés
módosítása
refinanszríozási
kölcsönszerződés
módosítása
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Amennyiben az ügyféllel kötött kölcsönszerződés módosítása válik szükségessé, úgy mely esetekben és mi
Az ehhez szükséges dokumentum az MFB honlapján elérhető. ( https://www.mfb.hu/refinanszirozas-s690 )
módon kell módosítani a kölcsönkérelmi nyilatkozatot, adatlapot, refinanszírozási kölcsönszerződést?
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Előfinanszírozhat-e a Pénzügyi vállalkozás? Pl. ingatlanvásárlás esetén az utolsó vételár megfizetésére
vonatkozó határidő szorítása miatt a forrás lehívása illetve megérkezése előtt a Pénzügyi vállalkozás saját
forrásból kifizeti az utolsó vételárrészletet. Milyen feltételekkel történhet az előfinanszírozás?

Nem, a konstrukció keretein belül ilyen előfinanszírozásra nincsen lehetőség. Tekintettel arra, hogy támogatott hitelről beszélünk, így ez nem fordítható egyéb hitel törlesztésére,
említett
esetben pedig technikailag ez a helyzet állna elő.
hitelkiváltás
tilalma
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Az MFB részéről nincs kötelezettségvállalás, hogy mennyi időn belül kerül sor a folyósításra, csupán azt
rögzíti a szerződés, hogy legalább két nap.

Amennyiben a Pénzügyi vállalkozás teljesítette a Keretmegállapodásban előírt folyósítási feltételeket, a tartalmilag és formailag rendben levő Lehívási igénybejelentő beérkezésétől
számított második munkanap a folyósítás értéknapja.
folyósítás
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Pontosan mikor kerül sor a refinanszírozási kölcsön folyósítására a lehívási igény bejelentéséhez képest?

Amennyiben a Lehívási igénybejelentő megfelelően került kitöltésre, és a Keretmegállapodásban foglalt folyósítási feltételeknek is eleget tett a Pénzügyi vállalkozás,
akkor a folyósítás értéknapjaként megjelölt időpontra folyósít az MFB. A Lehívási igénybejelentőt a tényleges teljesítést megelőzően legalább 2 (kettő) banki
munkanappal korábban be kell nyújtani.

folyósítás

A tőke megfizetése mindig havonta a törlesztési ütemterv ( amely a refinanszírozási kölcsönszerződés melléklete) szerint esedékes.
A futamidő végén a tőke és a kamat megfizetése azonos napon, a végső lejárati napon esedékes.
Alapelv a refinanszírozás során, hogy sem az MFB-től lehívott összeg, sem az ügyfél által törlesztett összeg nem maradhat a Pénzügyi Vállalkozásnál huzamosabb
ideig, tekintettel arra, hogy ez esetben a jogosulatlan forrás felhasználás ténye merülhet fel. Ily módon - a lehívás esetéhez hasonlóan – előtörlesztés (vagy túlfizetés)
esetén is szem előtt kell tartani, hogy az ügyfél által a Pénzügyi Vállalkozás felé teljesített összeg 5 banki munkanapon belül visszafizetésre kerüljön az MFB részére is.

esedékesség
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Hogyan kell helyesen értelmezni a keretszerződés 2.3 pontját („…a Refinanszírozási Kölcsön
futamidejének és esedékességének meg kell egyeznie a finanszírozott kölcsön futamidejével és
esedékességével.”) annak tükrében, hogy a keretszerződés 5.1 pontja a Refinanszírozási Kölcsön
kamatának megfizetésére a Termékdokumentációban meghatározott kamatfizetési gyakoriságnak
megfelelően havonta utólag, minden hónapot követő hónap harmadik banki munkanapot írja elő, és
javasolja továbbá, hogy az ügyféllel kötendő kölcsönszerződésben az kerüljön kikötésre, hogy a törlesztés
határideje az 5.1 pontban meghatározott időpontot megelőző időpontban kerüljön sor, de nem lehet több
5 napnál a különbség?
Ez utóbbi szerint tehát a refinanszírozási kölcsön és a finanszírozott kölcsön esedékessége és lejárata
szükségképpen el fog térni és nem fog teljesülni a 2.3 pontban előírt elvárás.

Milyen szabályok vonatkoznak külföldi beszállító kezelésére? Pl.: Vásárolható-e eszköz Kinából vagy az EU-n
A Pénzügyi Vállalkozás saját belső szabályzatai szerint szükséges eljárni.
belülről?
Van-e előtörlesztési kötelezettsége a kedvezményezettnek abban az esetben ha a finanszírozott eszközt
Igen, fenti esetekben előtörlesztési kötelezettség áll fenn. Átruházás esetén szem előtt kell tartani az esetleges fenntartási kötelezettséggel kapcsolatos előírásokat.
ellopják, megsemmisül vagy átruházzák.
A projekt megkezdésére a választott támogatási kategória előírásai az irányadóak, azaz regionális beruházási támogatási kategória esetén nem lehet megkezdett a
beruházás. Uniós jogi előírás nincs a projekt megkezdésére és befejezésére. A projekt megkezdettségére vonatkozó előírást az Útmutató 5.5. pontja tartalmazza.
A beruházást a szerződéskötéstől/folyósítástól számítva mennyi időn belül kell az ügyfélnek megkezdeni,
Továbbá a regionális beruházás esetén a projekt befejezésének időpontjától számítandó a fenntartási időszak (lásd.: Útmutató 6.16. pontja).
van erre nézve kötelező előírás? A beruházást a szerződéskötéstől/folyósítástól számítva mennyi időn belül
A beruházás befejezését illetően a rendelkezésre tartás időpontját kell még szem előtt tartani.
kell az ügyfélnek befejezni, van erre nézve kötelező előírás?
Folyósításra csak megkezdett beruházás esetén kerülhet sor az Útmutató 5.12 ("Folyósítási feltételek") pontjában foglaltak figyelembevételével.

Mit jelent pontosan a Termékleírás 14. oldalának alján megjelölt definíció, mely szerint „kizárólag a
biztosíték tárgyának megfelelő kompetenciával rendelkező, MFB által meghatározott értékbecslői körbe
tartozó igazságügyi értékbecslők által meghatározott érték vehető figyelembe”?

Nincsen az MFB által meghatározott értékbecslői lista, a termék dokumentumok pontosításra fognak kerülni az alábbiak szerint: „Kizárólag a biztosíték tárgyának
megfelelő kompetenciával- és engedéllyel rendelkező igazságügyi értékbecslők vehetők igénybe. Az MFB az értékbecslői tevékenységre vonatkozóan adatszolgáltatást
ír elő, ellenőrizhető és felülbírálhatja azt."

külföldi beszállító
előtörlesztés

beruházás megkezdése,
befejezése

értékbecslés
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Van-e kötelező fenntartási időszak de minimis támogatási kategória igénybevétele esetén?
(Szükséges-e meghatározni a kölcsönszerződésben olyan időszakot - de minimis támogatási kategória
esetén -, mely alatt az ügyfél köteles fenntartani a beruházással létrejött eredményt, pl. a vásárolt tárgyi
eszközt tulajdonában tartani? A program leírásában csak a regionális beruházái támogatási kategória
esetén találtunk kötelező fenntartási időszakra utalást.)

’De minimis’ támogatási kategóriában nincsen előírt minimum fenntartási időszak.

A beruházás keretében vásárolhat-e az ügyfél olyan ingatlant, mely az ingatlan-nyilvántartás szerinti
megnevezése szerint lakóingatlan, pl. társasházi lakás, kivett lakóház udvar?
Az Alprogram keretében a finanszírozott vállalkozás gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó vagy a tevékenység végzéséhez szükséges ingatlan beszerzése és építése
(Mivel erre nézve kifejezetten nem rendelkezik a program leírása, álláspontunk szerint bármely művelési ág
(pl. telephely bővítése) megengedett ("...ingatlan vásárlás, beszerzés abban az esetben finanszírozható, ha az ingatlan a tevékenység folytatásához szükséges, és/vagy
alá tartozó ingatlanvásárlás finanszírozható, ha ahhoz fejlesztési célú üzleti beruházás is kapcsolódik.
a vállalkozás telephelyéül, székhelyéül szolgál…”)
Egyetért-e az MFB ezen állásponttal?)

Szálláshely szolgáltatás céljából történő fejlesztéshez adható-e de minimis támogatási kategóriába tartozó
kölcsön MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció keretében? (Mivel szálláshely szolgáltatásra
irányuló beruházásra nézve kifejezett tiltást nem ír elő a program, ugyanakkor ilyen hitelcél az MFB
Kisfaludy Turizmus-fejlesztési Hitelprogram által támogatott, számunkra nem egyértelmű, hogy
Igen, adható, de minimis kategóriában is, amennyiben ezen támogatási kategória további feltételeinek megfelel az ügyfél.
amennyiben szálláshely fejlesztést kíván megvalósítani az ügyfél és Társaságunkhoz fordul MFB Pénzügyi
Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció keretében igényelt de minimis kategóriájú hitelért, akkor el kell-e
utasítani a kérelmét?)

MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukciónak megfelelő terméket Társaságunk, mint hitelező
a Társaság által ellátott egyedi terméknévvel jelölheti-e?
(Megfelel-e a programnak, ha Társaságunk a „ (PV neve) Vállalkozásfejlesztési Hitel” megnevezés alatt
jelöli és teszi közzé termékei között MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukciónak megfelelően
kialakított terméket? Álláspontunk ugyanis, hogy mivel az ügyfél a Hitelezővel kerül kölcsönjogviszonyba,
míg a keretmegállapodás az MFB és Társaságunk közötti jogviszony, s erre figyelemmel Társaságunknak Nem, nem jelölheti egyedi terméknévvel, az MFB által meghirdetett hivatalos elnevezést köteles használni.
MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukciónak megfelelően nyújtott hitelét is termékei között,
saját arculatának megfelelő elnevezéssel kell megjeleníteni. Természetesen az MFB Pénzügyi Vállalkozás
Refinanszírozási Konstrukció és a MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 megnevezések
egyértelműen megjelölésre kerülnek a hitelezői dokumentumokban. Egyetért-e az MFB ezzel?)

A GYIK 15. pontjához kérnénk megerősítést abban, hogy de minimis támogatási kategória esetén a hitelből
A vásárolt eszköz de minimis kategória választása esetén is a fedezeti rendszer részét képezi, és értékesítése esetén a keletkető bevételből kötelező a hitel
megszerzett, előállított tárgyi eszköz vagy több eszköz esetén egy vagy több (de nem feltétlenül az összes)
előtörlesztése.
tárgyi eszköz értékesítése nem von magával kötelező (teljes vagy részleges) előtörlesztést.

A Termékleírás 13. oldalán a biztosítékok tekintetében előírás, hogy „a hitelt nyújtó Pénzügyi Vállalkozás
saját szabályzatai szerinti, szokásos bankári biztosítékok, de minimum az alábbiak: a beruházás tárgyára
alapított, kizárólag első ranghelyű zálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési - A
Termékleírás 13. oldalán a biztosítékok tekintetében előírás, hogy „a hitelt nyújtó Pénzügyi Vállalkozás
saját szabályzatai szerinti, szokásos bankári biztosítékok, de minimum az alábbiak: a beruházás tárgyára Igen, ingóság esetén is kötelező a zálogjog alapítása.
alapított, kizárólag első ranghelyű zálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom;”
Kérdésünk, hogy amennyiben a beruházás tárgya ingóság (is), úgy az ingóságra is kell-e (kötelezően) első
ranghelyű zálogjogot, illetve elidegenítési és terhelési tilalmat alapítani?

A GYIK 36. pontjához kérnénk pontosítást abban, hogy ha ingatlanvásárláson kívül egyéb elem is szerepel a
beruházásban, akkor ezen elem mértékének/összegének van-e minimum korlátja, és ha az %-os formában Nincs minimum korlát.
van kifejezve, akkor annak mi a vetítési alapja?

A GYIK 41. pontjához kérnénk pontosítást abban, hogy jól értjük-e, hogy amennyiben az adós vállalkozáson
kívül további személy (pl. kezes, zálogkötelezett) is szerepel az ügyletben, aki független személy az adóstól,
akkor sem kötelező kétoldalú közokiratba foglalni a kölcsönszerződést, hanem az adós és a további
kötelezett (pl. kezes, zálogkötelezett) által tett olyan egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozat is megfelelő, A 41-es pontban emltettek alapján, amennyiben eltérés van az említett szerződő felek személyében, akkor kétoldalú közjegyzői okirat megkötése szükséges.
ami a szövegszerűen tartalmazza a teljes kölcsönszerződést és biztosítéki szerződést?
Pl. az AVHGA kezességvállaláshoz is elég az ügyfél által egyoldalúan tett tartozás elismerő nyilatkozat.

GYIK 44.
Az MFB visszajelzése szerint Ügyfél általi esedékességet megelőző törlesztés vagy túlfizetés esetén a pénzügyi vállalkozásnak a
beérkezett összeget haladéktalanul ügyféltörlesztésként kellene elszámolnia és 5 napon belül tovább kell utalnia az MFB részére.
Ezen megkövetelt eljárás az alábbi problémákat veti fel:
- nincs összhangban az MFB és a Társaság közötti Keretmegállapodásban foglaltakkal (a szerződés ezt nem írja elő),
- ez az elszámolás nem felelne meg az MFB azon elvárásának sem, miszerint az ügyfélnek havi egyenlő részletekben szükséges
törlesztenie a kölcsönt,
- a hitelnyilvántartó rendszerben eredetileg megjelölt esedékességi időpontokat megelőző törlesztés esetén ügyfelenként
folyamatosan hónapon belül szükséges lenne módosítani az esedékességi időpontokat (és adott esetben a következő
tőketörlesztések összegét), ami szinte kivitelezhetetlen és felesleges is (az Önök által kért eljárás a folyószámla-vagy rulírozó hitel
esetén ilyen esetekben alkalmazott technikát tenné kötelező),
- esedékességi időpontokat megelőző törlesztés esetén az ügyfél részére kiküldött Fizetési értesítő szerinti kamatösszeg is
módosulna, így folyamatosan korrigálni kellene a Fizetési értesítőket (ráadásul a tőketörlesztés esedékessége megelőzné a
kamatfizetés esedékességét, tehát a beérkezett teljes összeget tőketörlesztésre kellene fordítani és nem maradna fedezet a hó
végi kamatfizetésre (holott az ügyfél célja eredetileg a teljes tőke+kamat összegének teljesítése volt). Ez az eljárás az ügyfél
részére folyamatosan késedelmet okozna a kamatfizetései tekintetében!
- teljesen elfogadott és bevett gyakorlat a finanszírozási piacon, hogy a beérkezett túlfizetést / előtörlesztést csak a következő
esedékességi időpontokban számolják el a finanszírozók (pont a fenti problémák miatt),
- folyamatosan korrigálni kellene az ügyfél-pénzügyi vállalkozás, valamint a pügyi vállalkozás-MFB közötti szerződésben rögzített
tőketörlesztő összegeket,
- a Konstrukcióban megengedett előtörlesztési díj felszámítása ezen eljárásrend esetén értelmezhetetlen és alkalmazhatatlan is
lenne.

Tekintettel arra, hogy a Program keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak minősül, az egyes törlesztéseket a maximális 5 banki
munkanap figyelembe vételével szükséges összehangolni a megkötött Refinanszírozási kölcsönszerződésben rögzített törlesztéssel.

fenntartási kötelezettség

ingatlanvásárlás

szálláshely szolgáltatás

terméknév használata

de minimis /kötelező
előtörlesztés

ingóság/zálogjog
bejegyzése

ingatlanvásárlás

közokirat

törlesztés

Fentiek miatt kérjük szíveskedjenek engedélyezni, hogy az ügyfél által teljesített túlfizetés, illetve esedékesség előtti befizetés
mindig a soron következő esedékességi időpontokban legyen elszámolható, amennyiben a Kölcsönszerződés így rendelkezik.
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A GYIK 44. pontjához kérnénk pontosítást:
Amennyiben az ügyfél esedékesség előtt utal vagy esedékesség után pár forint túlfizetése marad fenn, akkor ez az
összeg állami támogatásnak minősül-e egyáltalán; illetve milyen jogcímen kell a túlfizetést vagy esedékesség előtti
befizetést a pénzügyi vállalkozásnak továbbutalnia az MFB felé?
Meglátásunk szerint a fel nem osztott ügyfélpénz, nem minősülhet állami támogatásnak, és csak az ügyfél rendelkezhet
a jogcím nélküli pénz sorsáról. A pénzügyi vállalkozásnak ezen tételeket az ügyféllel szemben fennálló kötelezettségei
között kell kimutatni könyvelésében, azt az ügyfél bármikor visszakérheti.
Fentiek alapján az alábbi problémákat látjuk abban, ha ezt az összeget a beérkezést követően rövid időn belül át
kellene utalni az MFB-nek:
- a fel nem osztott pénzt az ügyfél bármikor visszakérheti, de az már nem áll rendelkezésre;
vételével szükséges összehangolni a megkötött Refinanszírozási kölcsönszerződésben rögzített törlesztéssel.
- a túlfizetett összeg nagyon alacsony is lehet, akár néhány forint, melyet adott esetben sokkal nagyobb utalási költség Tekintettel arra, hogy a Program keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak minősül, az egyes törlesztéseket a maximális 5 banki munkanap figyelembe
törlesztés
terhel;
- ennek a technikai kivitelezése és nyilvántartása magával vonzza a törlesztési vagy visszafizetési terv átalakulását
minden túlfizetésnél;
- az előtörlesztést a keretmegállapodás VII.2 alapján legalább 5 banki nappal előbb jelezni kell az MFB felé, melyre
azonban idő hiányában nem lesz lehetőség;
- az előtörlesztést díj terheli.
Fentiek alapján szeretnénk, ha pontosítaná a GYIK 44-re adott válaszát, és megerősítené, hogy a fel nem osztott
túlfizetés összegét nem kell továbbutalni az MFB felé.
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A GYIK 83. pontra adott választ jól értjük-e: A pénzügyi vállalkozás előírhatja az ügyfél részére minden hónap 2.
A törlesztéseket a Pénzügyi Vállalkozásnak nyújtott refinanszírozási köcsön törlesztési ütemezésével összhangban – a korábban jelzett 5 banki munkanap
(munka)napjára a tőke és kamatfizetési kötelezettséget, míg a pénzügyi vállalkozás minden hó 3. munkanapján törleszt
figyelembevételével – szükséges kialakítani.
és fizet kamatot az MFB részére?
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Ingatlanra aktiválandó, fejlesztési célú beruházás értékét mi alapján, kinek az igénybevételével lehet/kell ellenőrizni?

A Pénzügyi vállalkozásnak saját hitelezési/kockázatkezelési szabályzata, gyakorlata szerint kell eljárnia.

törlesztés

beruházás aktiválása

Önök az értékbecslőkkel kapcsolatban feltett kérdésre azt válaszolták, hogy „megfelelő kompetenciával-és engedéllyel
rendelkező igazságügyi értékbecslők vehetők igénybe”.
- Jól értelmezzük-e, hogy kizárólag igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő ingatlan értékbecslő szakértő vagy Az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szakértői névjegyzéke szerint Ingatlan-értékbecslés szakterületre engedéllyel rendelkező értékbecslő szakértőnek akkor kell
közreműködnie, ha ingatlan értékbecslésre van szükség. Egyéb esetben az adott területen kompetens értékbecslőt kell alkalmazni.
szakértő cég kell, hogy az értékbecslés elkészítésében közreműködjön?
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Az elkészítésre kerülő értékbecsléssel kapcsolatos elvárás szerint az értékbecslést az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szakértői névjegyzékébe az adott

értékbecslés / ingatlan

- Amennyiben igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő ingatlan értékbecslő szakértő vagy szakértő cége eljárása szakterület vonatkozásában bejegyzett igazságügyi értékbecslőnek kell elkészítenie, és a dokumentumon ezt aláírásával, pecsétjével kell igazolnia abban az esetben is,
szükséges, úgy megfelelő eljárás-e, ha a hitelező olyan céget bíz meg az értékbecslés elkészítésével, amely ugyan amennyiben nem áll közvetlen szerződéses kapcsolatban a Pénzügyi vállalkozással.
szerepel az igazságügyi szakértői névjegyzékben, de az értékbecslés elkészítéséhez ilyen szakértőt vesz igénybe
megbízottként/alvállalkozóként?
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Kérjük szíves tájékoztatásukat, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés
c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfelelésről
(átláthatósági nyilatkozat) kötelező-e a hiteligénylő vállalkozást nyilatkoztatni, amennyiben igen, úgy az
A VFP 2020 ezen alprogramja ilyen előírást nem tartalmaz.
milyen előíráson alapul (konstrukciós vagy jogszabályi előírás).

A hitelfelvevői körbe beletartozik-e a nonprofit Kft.? Értelmezésünk szerint nincs kizárva. Kérjük szíves
Igen, a nonprofit Kft. beletartozik a hitelfelvevői körbe.
megerősítésüket.

Hitelcél szerinti felhasználásnak minősül-e az MFB véleménye szerint az alábbi beruházás:
Ingatlan építéssel és ingatlan értékesítéssel egyaránt foglalkozó társaság az MFB Püva Ref. Hitelt
telekvásárlásra és tárgyi eszköz beszerzésre igényli. A megvásárolt telken a későbbiekben értékesítési céllal
ingatlant fog felépíteni saját forrásból.
Ebben az esetben megítélésünk szerint a telekvásárlás „szükséges a vállalkozás tevékenységének
folytatásához”, hiszen értékesítési célú lakásépítés a cég fő profilja.
Konkrét kérdés:
Nem finanszírozható a konstrukcióban értékesítési célú ingatlanfejlesztés.
• Fenti hitelcél finanszírozható-e ezen konstrukcióban?
• A hitelből megvásárolt ingatlanra kötelező a finanszírozó jelzálogjogának bejegyzése. Futamidő alatt
jóváhagyható-e a vállalkozás biztosítéki ingatlan cseréjére vonatkozó kérelme? (Kiengedhető-e a fedezeti
körből a hitelből megvásárolt ingatlan egy másik megfelelő ingatlan lekötése esetén? A telken (később
felépített) ingatlanok értékesítése esetén elő kell-e törlesztenie a hitelt a vállalkozásnak – ha a
biztosítékcserét az MFB esetleg engedélyezi?)

Mivel az Adóst „a Jogosulatlan Forrásfelhasználás megállapításából eredő (ügyleti kamat) visszafizetési
kötelezettség akkor is terheli, ha a Jogosulatlan Forrásfelhasználás megállapítására az Adóssal megkötött
szerződés megszűnését követően kerül sor, kérjük szíves iránymutatásukat, hogy a jogosulatlanság
megállapítására egy adott ügylet vonatkozásában meddig kerülhet sor (a jogviszony megszűnését
követően)?
A Keretszerződés szerint a „Pénzügyi Vállalkozás a Kölcsön támogatástartalmát és a támogatás
odaítélésének időpontjától a visszafizettetés napjáig esedékes ügyleti kamatot haladéktalanul megfizeti az
MFB részére, ha az Adós az ezen összegek megfizetésére irányuló felhívás kézhezvételétől számított 8
(nyolc) naptári napon belül nem teljesíti a fizetési kötelezettségét.” Kvázi ez azt is jelenti, hogy a hitel
visszafizetését követően a pénzügyi vállalkozásnak gondoskodnia kell az esetleges jogosulatlanság miatti
ügyleti kamat megfizetésének biztosítékáról a hiteljogviszony megszűnése után is? (Kvázi a biztosítékok
egy részét fent kellene tartani a hiteljogviszony megszűnése után is?)

Mind az Adóst, mind a Pénzügyi Vállalkozást az állami támogatási szabályok és a Keretmegállapodás 14.4. pontja szerint 10 éves megőrzési kötelezettség terheli a
kölcsön nyújtásától számítva a keletkezett dokumentumokkal kapcsolatban. Jogosulatlan Forrásfelhasználás megállapítására a 10 éves megőrzési idő alatt van
lehetőség. Sem a futamidő alatt, sem azt követő időszakra nem prognosztizálható, hogy megállapításra kerül-e, és milyen mértékű Jogosulatlan forrásfelhasználás, a
Pénzügyi vállalkozásnak saját kockázatkezelési szabályzata alapján kell döntést hoznia a későbbi esetleges helytállásához szükséges fedezet biztosításának
kérdésében.

átláthatósági nyilatkozat

nonprofit Kft.
/hitelfelvevői kör

értékesítési célú
ingatlanfejlesztés tilalma

jogosulatlan felhasználás
/fedezet
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Nyújtható-e hitel ezen konstrukcióban operatív lízinggel foglalkozó vállalkozás számára gépjármű
Amennyiben a kérdés pl. a flottakezelők által benyújtásra kerülő hitelkérelmekre vonatkozik, igen nyújtható részükre hitel.
beszerzése (és azok tartós bérletbe adása) céljából?
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Kérjük szíveskedjenek megerősíteni, hogy amennyiben a hitel biztosítéka részben vagy egészben óvadék, a
vonatkozó óvadéki szerződést nem szükséges közjegyzői okiratba foglalni és a kölcsönszerződés esetén az Óvadéki szerződést nem kötelező közjegyzői okiratba foglalni, amennyiben eltérés van az említett szerződő felek személyében, akkor kétoldalú közjegyzői okirat
általános szabályok az irányadóak (azaz elegendő a közokiratba foglalt egyoldalú tartozáselismerő megkötése szükséges.
nyilatkozat, ha az óvadék csak részben biztosíték).

közokirat
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Tartós bérleti szerződéssel bérelt, székhelyként/ telephelyként/ fióktelepként bejegyzett ingatlanon
Igen végezhető, a konstrukció nem tartalmaz korlátozást az ingatlan tulajdonosa és bérlője közötti kapcsolatra vonatkozóan, azonban a tartós bérleti szerződést
végezhető-e ingatlan fejlesztés, amennyiben a hiteligénylő vállalkozás tulajdonosai, illetve a bérelt ingatlan
legalább a fejlesztést finanszírozó kölcsön futamidejének végéig fenn kell tartani.
tulajdonosai között átfedés van?

bérelt ingatlan
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Van-e bármilyen korlátozás eszközbeszerzés kapcsán az eladóra vonatkozóan?
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A megvásárolt/ fejleszteni kívánt - korábban lakáscélú - de ezentúl székhelyként/telephelyként szolgáló
Nem szükséges.
ingatlant szükséges-e a vállalkozásnak a tevékenységének megfelelően átminősíttetni?
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Nincs.

Kérjük megerősítésüket, hogy nem kizárt ezen konstrukcióban, ha az ügyfél az értékbecslő által
megállapított piaci értéknél magasabb vételáron vásárolja meg az ingatlant (a pénzügyi vállalkozás a
A Pénzügyi vállalkozásnak saját hitelezési/ kockázatkezelési szabályzata, tapasztalata alapján kell megítélnie, ellenőriznie a hiteligénylő által részére bemutatott
fedezeti érték meghatározásakor természetesen az értékbecslés szerinti forgalmi értékből indul ki).
költségvetést, a beruházás egyes elemeire vonatkozó szerződéseket, számlákat, számviteli bizonylatokat.

Érdeklődnék, van-e esetleg egy elérhető előzetes támogatástartalom kalkulátor, hasonló a korábban Az MFB Zrt. honlapján a termékhez kapcsolódó dokumentumok között elérhető a Pénzügyi vállalkozás által kitöltendő, és az MFB Zrt.-hez benyújtandó
használt http://www.mvzrt.hu/tamogatastartalom címen lévőhöz?
Refinanszírozási Kölcsönkérelem nyomtatvány része a támogatástartalom kalkulátor, ami előzetes vizsgálathoz is használható (a link elnevezése: A hitelintézet által
kitöltendő refinanszírozási kölcsönkérelem).
https://www.mfb.hu/vallalkozasok/mukodo/hitel/mfb-vallalkozasfinanszirozasi-program-2020-t82-p82

operatív lízing

eladó személyére
vonatkozó korlátozás

átminősítés

vételár

kalkulátor

