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Kerekes Andor 

Mikro és KKV szektor 
versenyképességének erősítése 



2 

ÖTLET -  Vállalkozó  

Digitális Jólét 

Pénzügyi Program 

Hitelprogram 

(DJP Hitel) 

FORRÁS - MFB 

DJP MEGFELELÉS – DJ NKft. 

DIGITÁLIS JÓLÉT PROGRAM – ÖTLETTŐL 
A MEGVALÓSÍTÁSIG 



A hitelprogram keretében azok a 
vállalkozások juthatnak kedvezményes 
digitális fejlesztési hitelhez, amelyek 
fejlesztési céljai illeszkednek a DJP 
stratégiai céljaihoz és a megvalósítani 
kívánt fejlesztés eredményeként 
valamilyen digitális termék vagy 
szolgáltatás létrehozása valósul meg.  
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A fő cél minden esetben: digitális termék, vagy szolgáltatás létrehozása 

A HITELPROGRAM CÉLJA 
 

A DJP átfogó célja annak biztosítása, hogy a 
digitális átalakulásnak minden magyar polgár, 
vállalkozás és így a nemzetgazdaság is a nyertese 
legyen. A technológiai fejlődés jelenlegi üteme 
mellett a digitális ökoszisztémát nem 
tekinthetjük zárt rendszernek, ezért a 
legkülönbözőbb digitalizációs projektek 
illeszkedhetnek a DJP céljaihoz.   
 



DJP HITEL IGÉNYLÉS FOLYAMATA 
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Ügyfél tájékoztatása 
az MFB Ponton, 

jogosultság 
ellenőrzése 

Ügyfél feltölti a 
projektjavaslatot 

MFB Pont 

MFB ügyintéző 
online felületen új 

ID-vel regisztrálja az 
ügyfelet 

MFB Pont Otthon 1 2 3 

Az előminősítés 
eredménye 

elérhetővé válik a 
honlapon az ügyfél 
és az MFB részére 

DJP illeszkedést 
igazoló tanúsítvány 

kiállítása 

DJP illeszkedés 
szakértői vizsgálata 

Otthon DJ NKft. DJ NKft. 6 5 4 

Pozitív döntés: az ügyfél benyújtja a 
hitelkérelmet az MFB Ponton 

Negatív döntés:  a projekt nem illeszkedik a DJP 
céljaihoz, átdolgozás után újra benyújtható 

Opcionális: projekt ajánlása a Digitális 
Jólét Tőkeprogramra, vagy egyéb uniós, 

vagy hazai finanszírozású programra 
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Hitelkérelem beadása az MFB Ponton papír alapon. 
Dokumentumok az MFB honlapjáról, vagy a 
Széchenyi 2020 oldalról tölthetők le 
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Kérelem elbírálása 
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 Pozitív döntés esetén szerződéskötés 
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Folyósítás 
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Hitel visszafizetése 

ELŐMINŐSÍTÉS 
HITEL 

 
Az előminősítést a hitel.digitalisjoletprogram.hu web oldalon szükséges 

elindítani, ami történhet a kérelmező által online, vagy MFB Pont 
segítségével is.   

 

DJ Nkft. BP, Gellérthegy  utca 30-32. - hitelprogram@digitalisjoletprogram.hu  0 



PÉLDÁK DIGITALIZÁCIÓS FEJLESZTÉSI 
PROJEKTEKRE 

5 

Cég/cégprofil Tervezett fejlesztés Költségek/Hiteligény/Fedezet Elszámolni tervezett költségek 

Oktatással, oktatások 
szervezésével foglalkozó 
cég 

E-learning rendszer kialakítása 
Összköltség: 28 millió Ft 
Hiteligény: 24 millió Ft 
Fedezet: ingatlan, vagy bankgarancia 

Szerver, szoftver, bér, igénybe vett szolgáltatás 

Egészségügyi eszközöket 
gyártó cég 

Gyártás átállítása az egészségügyi 
eszközök digitális kommunikációs 
funkcióval történő bővítéséhez 

Összköltség: 130 millió Ft 
Hiteligény: 104 millió Ft 
Fedezet: ingatlan, eszköz 

Bér, tanácsadás a gyártósor átalakításához, 
kommunikációs panelek (amit beépítenek), 
szoftver fejlesztés számítógépre/ okostelefonra, 
marketing költségek 

Táplálékkiegészítőket 
forgalmazó vállalkozás 

Digitális vásárlói felületen egyénre 
szabott termékajánlások kialakítása 

Összköltség: 50 millió Ft 
Hiteligény: 40 millió Ft 
Fedezet: bankgarancia, a beszerzett eszköz 

Saját fejlesztő bére, irodabérlet (ahol a 
fejlesztők dolgoznak), igénybe vett szolgáltatás, 
eszközbeszerzés 

Autószerelő műhely 
Elektronikus időpont egyeztető és 
értesítő rendszer fejlesztése 

Összköltség: 20 millió Ft  
Hiteligény: 18 millió Ft 
Fedezet: ingatlan 

Webfejlesztési szolgáltatás, bér, szerver 
beszerzés, igénybe vett szolgáltatás 

Okos pulzusmérő eszközt 
gyártó cég 

A fejlesztés során a pulzusmérőt 
átalakítja úgy, hogy okostelefonnal 
tudjon az eszköz kommunikálni 

Összköltség: 70 millió Ft 
Hiteligény: 56 millió Ft 
Fedezet: bankgarancia, kezesség 

Tanácsadás a gyártási átalakításhoz, 
kommunikációs kiegészítő eszközök a 
pulzusmérőbe, szoftver fejlesztés 
számítógépre/ okostelefonra, marketing 
költségek 



A DJP HITEL A KERESKEDELMI BANKI 
STANDARDOKNÁL KEDVEZŐBB 
FELTÉTELEKET NYÚJT 
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Hitelprogram keretösszege  7,5 milliárd Ft 

Kölcsön összege  min. 5 millió Ft, max. 200 millió Ft 

Saját forrás Min. 10% 

Elvárt fedezettség min. 50% 

Kölcsön devizaneme HUF 

Kamat 0 % 

Futamidő, hitelcéltól függ 
Eszköz esetében TAO szerinti amortizáció, immateriális javaknál 5 év, 
egyéb célnál 7 év 



TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 
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Önállóan támogatható tevékenységek 

• Információ technológiai (IKT)tárgyi eszköz beszerzés (hardver,hálózati eszközök, 
telekommunikációs eszközök) 

• Immateriális javak beszerzése (pl.: alkalmazások, szoftverek, licencek, szoftver 
magyarosítás, migrációs fejlesztések költségei, szoftverhez kapcsolódó betanítás 
költsége); 

Önállóan nem támogatható tevékenységek 

• Szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó költségek és díjak  

• Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 

• Jogi, közjegyzői költségek 

• A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű 
ráfordításai 

• Útiköltség, kiküldetési költség 

• Általános költségek (rezsi) 

X 



DJP HITEL FŐ PARAMÉTEREI 
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Költségtípus 

Mértéke az összes  
elszámolható költségre 
vetítve  

Általános költség (rezsi) maximum 1% 

Jogi, közjegyzői költségek maximum 5 % 

Egyéb eszközbeszerzés maximum 10% 

• Tréning, workshop, tanácsadási díj maximális összege 
nettó 96 000 Ft/embernap. Coaching díj maximális 
összege nettó 20 000 Ft/óra; 

• A projekt szakmai megvalósításában közreműködő 
munkatársak személyi jellegű ráfordításai 

• Fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 1.700.000 
Ft/hó személyi jellegű ráfordítás 
tervezhető/számolható el 

• Projektmenedzser munkatárs esetében legfeljebb 
1.200.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás 
tervezhető/számolható el 

• Marketing munkatárs esetében legfeljebb 800.000 
Ft/hó személyi jellegű ráfordítás 
tervezhető/számolható el 

• A technikus/segédszemélyzet esetében legfeljebb 
600.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás 
tervezhető/számolható el 



A DJP HITELLEL A GINOP RÉGIÓKBAN 
MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK 
TÁMOGATHATÓAK 
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GINOP régiók 

AZ ORSZÁG 642 MFB PONTJÁN 
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KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! 
Kerekes Andor 

Telefonszám: +36 1 354 3000 

E-mail: ugyfelszolgalat@mfb.hu  

Modern Vállalkozások Programja keretében 


