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BVK - BKIK MIKROVÁLLALKOZÁSOK KAMATTÁMOGATÁSI PROGRAMJA 

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 

 

(érvényes a Budapest Mikrohitel Program Ügyféltájékoztatóval együtt) 

 

 

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) 2016. január 1-én indította a 

Budapest Mikrohitel Programot. A BVK és a BKIK együttműködése keretében a budapesti, 

BKIK önkéntes tagsággal rendelkező, működő mikrovállalkozások kamattámogatási 

kedvezményt vehetnek igénybe a Budapest Mikrohitel Program keretében igényelt 

mikrohiteleikhez. 

 

A BVK - BKIK Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programjának mikrohitel kihelyezései 

a BVK Budapest Mikrohitel Programja keretében, a BKIK partnerségében, a Budapesti 

Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány által kerülnek lebonyolításra.  

 

A mikrohitel forrását a BVK, a kamattámogatási program forrását a BKIK biztosítja.  

 

A BVK - BKIK Mikrovállalkozások kamattámogatási Programja a Budapest Mikrohitel 

Program feltételrendszerére épül és e programban jóváhagyott hitelekhez nyújtható. 

A program egyablakos rendszerben működik, azaz a kamattámogatás igénylése a hitelkérelem 

benyújtásával egyidejűleg történik (Kamattámogatási igény bejelentő lap). 

 

 

Igénybevevők köre:  
- Jogszabály szerint mikrovállalkozásnak minősülő, budapesti székhelyen vagy telephelyen 

működő, BKIK önkéntes tagsággal rendelkező vállalkozás, vagy vállalkozói igazolvánnyal 

rendelkező egyéni vállalkozó, közjegyzői vagy ügyvédi iroda, 

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

nincs lejárt illeték, vagy társadalombiztosítási járulék, vagy adótartozása, 

- a vállalkozás teljesíti tagdíjfizetési kötelezettségét a BKIK felé, 

- a vállalkozás által benyújtott Budapest Mikrohitel kérelem a BVK által jóváhagyásra került, 

- a vállalkozás a Budapest Mikrohitel Programban igényelt hitelének törlesztésével a 

kamattámogatás időszaka alatt nem esik 30 napot meghaladó késedelembe. 

 

A kamattámogatás mértéke eltérő, függ a hitel céljától és az igénybevevő vállalkozás 

tulajdonosi szerkezetétől. A program kiemelten támogatja a fiatal, illetve a női vállalkozásokat. 

Fiatal vállalkozás, amelynek tulajdonosi körében a 40 év alatti természetes személyek aránya 

eléri az 50 %-ot. Női vállalkozás, amelynek tulajdonosi körében a női tulajdonosok aránya eléri 

az 50 %-ot. 

A kiemelt kamattámogatás csak egy jogcímen igényelhető. 

 

 

 

 

 

https://bvk.hu/wp-content/uploads/2021/07/Budapest-Mikrohitel-Program-Hitelprogram-ugyfeltajekoztato.pdf
https://bvk.hu/wp-content/uploads/2021/07/BVK-BKIK-Mikrovallalkozasok-Kamattamogatasa-igenybejelento-lap.pdf
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Kamattámogatás mértéke beruházási hitel esetében: 

Kedvezményezettek köre 

 

Kamattámogatás mértéke 

Budapesti székhelyű vagy telephelyű, BKIK 

önkéntes tagsággal rendelkező mikrovállalkozás 

A futamidő első 5 évében évi 3% 

Budapesti székhelyű vagy telephelyű, BKIK 

önkéntes tagsággal rendelkező mikrovállalkozás, 

amelyben a 40 év alatti tulajdonosok aránya eléri 

az 50 %-ot 

A futamidő első 5 évében évi 3,5% 

Budapesti székhelyű vagy telephelyű, BKIK 

önkéntes tagsággal rendelkező mikrovállalkozás, 

amelyben a női tulajdonosok aránya eléri az 50 %-

ot 

A futamidő első 5 évében évi 3,5% 

 

Kamattámogatás mértéke tartós forgóeszköz hitel esetében: 

Kedvezményezettek köre 

 

Kamattámogatás mértéke 

Budapesti székhelyű vagy telephelyű, BKIK 

önkéntes tagsággal rendelkező mikrovállalkozás 

A futamidő első évében 3%, a 

futamidő második évében 2%, a 

futamidő harmadik évében 1% 

Budapesti székhelyű vagy telephelyű, BKIK 

önkéntes tagsággal rendelkező mikrovállalkozás, 

amelyben a 40 év alatti tulajdonosok aránya eléri 

az 50 %-ot 

A futamidő első évében 3.5%, a 

futamidő második évében 2.5%, a 

futamidő harmadik évében 1.5% 

Budapesti székhelyű vagy telephelyű, BKIK 

önkéntes tagsággal rendelkező mikrovállalkozás, 

amelyben a női tulajdonosok aránya eléri az 50 %-

ot 

A futamidő első évében 3.5%, a 

futamidő második évében 2.5%, a 

futamidő harmadik évében 1.5% 

 

Kamattámogatás mértéke visszatöltődő hitelkeret esetében: 

Kedvezményezettek köre 

 

Kamattámogatás mértéke 

Budapesti székhelyű vagy telephelyű, BKIK 

önkéntes tagsággal rendelkező mikrovállalkozás 

A futamidő első évében 3%, a 

futamidő második évében 2%, a 

futamidő harmadik évében 1% 

Budapesti székhelyű vagy telephelyű, BKIK 

önkéntes tagsággal rendelkező mikrovállalkozás, 

amelyben a 40 év alatti tulajdonosok aránya eléri 

az 50 %-ot 

A futamidő első évében 3.5%, a 

futamidő második évében 2.5%, a 

futamidő harmadik évében 1.5% 

Budapesti székhelyű vagy telephelyű, BKIK 

önkéntes tagsággal rendelkező mikrovállalkozás, 

amelyben a női tulajdonosok aránya eléri az 50 %-

ot 

A futamidő első évében 3.5%, a 

futamidő második évében 2.5%, a 

futamidő harmadik évében 1.5% 

 

A BVK – BKIK Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programjának lebonyolítója a BVK. A 

Budapest Mikrohitelben és a BVK – BKIK Mikrovállalkozások Kamattámogatási 

Programjában részesülő vállalkozások havonta értesítést kapnak a hitel törlesztésének 

összegéről.  

 


