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ÚJPESTI 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 Újpest Önkormányzata együttműködése keretében a Budapest IV. 

kerületében működő fiatal mikrovállalkozások kamattámogatási kedvezményt vehetnek igénybe a 

Budapest Mikrohitel Program keretében igényelt mikrohiteleikhez. 

Az Újpesti Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programjának mikrohitel kihelyezései a BVK Budapest 

Mikrohitel Programja keretében, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány által kerülnek 

lebonyolításra.  

A mikrohitel forrását a BVK, a kamattámogatási program forrását Újpest Önkormányzata biztosítja.  

Az Újpesti 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.  

Igénybevevők köre:  

- jogszabály szerint mikrovállalkozásnak minősülő, Budapest IV. kerületi székhelyen vagy 

telephelyen működő vállalkozás, vagy vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó, 

közjegyzői vagy ügyvédi iroda, 

- a vállalkozás megfelel a Budapest Mikrohitel Programban való részvétel feltételeinek, 

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

nincs lejárt illeték, vagy társadalombiztosítási járulék, vagy adótartozása, továbbá nincs az 

Önkormányzat felé fennálló lejárt kötelezettsége, 

- a vállalkozás által benyújtott Budapest Mikrohitel kérelem a Közalapítvány által jóváhagyásra 

került, 

- a vállalkozás a Budapest Mikrohitel Programban igényelt hitelének törlesztésével a 

kamattámogatás időszaka alatt nem esik 30 napot meghaladó késedelembe, 

- a fenti feltételeknek megfelelő fiatal mikrovállalkozás, melynek 50%-ot elérő tulajdonosa 

legfeljebb 35 éves vállalkozó. 
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Kamattámogatás mértéke beruházási hitel és likviditási hitel esetében: 

Kedvezményezettek köre 
 

Kamattámogatás mértéke 

Budapest IV. kerületi székhelyű vagy telephelyű 
mikrovállalkozás, amelyben a 35 év alatti tulajdonosok 
aránya eléri az 50 %-ot 

A futamidő első 5 évében évi 2.5% 

 

Kamattámogatás mértéke tartós forgóeszköz hitel és visszatöltődő hitelkeret esetében: 

Kedvezményezettek köre 
 

Kamattámogatás mértéke 

Budapest IV. kerületi székhelyű vagy telephelyű 
mikrovállalkozás, amelyben a 35 év alatti tulajdonosok 
aránya eléri az 50 %-ot 

A futamidő teljes tartama alatt évi 2.5% 

 

Az Újpesti Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programjának lebonyolítója a BVK. A Budapest 

Mikrohitel Programban és az Újpesti Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programjában részesülő 

vállalkozások havonta értesítést kapnak a hitel törlesztésének összegéről. Amennyiben a vállalkozás 

fizetési kötelezettségével 30 napot meghaladó késedelembe esik, úgy a kamattámogatási 

jogosultságát elveszíti.  

 


