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Bemutatkozás 

• 2017. május 31-ével egyesült a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet, a 

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet, valamint a Téti Takarékszövetkezet 

Kisalföld Takarék Szövetkezetté, majd 

• 2017. október 31-ével a Kisalföld Takarék Szövetkezet egyesült a Savaria 

Takarékszövetkezet, a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, a Lövő és Vidéke 

Takarékszövetkezet és a Rábaközi Takarékszövetkezet. Az egyesült takarékok 

2017. november 1-jétől új néven, Nyugat Takarék Szövetkezetként folytatják 

működésüket. 

• Az egyesüléssel területileg egymással határos pénzintézetek olvadnak össze, 

így a Nyugat Takarék Szövetkezet lefedi Győr-Moson-Sopron és Vas megye 

egész területét, Veszprém megye északi területeit, továbbá jelen van 

Székesfehérvár frekventált pontján. A fiókhálózat 107 egységre bővül, az új, 

egyesült takarék több, mint 500 munkatársat foglalkoztat  

















A magyar turizmus minőségi fejlesztését, versenyképességének fokozását, meglévő 

szerepének erősítését, hazánk turisztikai vonzerejének növelését támogató kedvező 

feltételű finanszírozás biztosítása Kis- és Középvállalatok részére 

Kisfaludy Turizmusfejlesztési Hitelprogram 

Felhasználás: 

• hitelt turisztikai célú ingatlanvásárlásra, ingatlanfejlesztésre, eszközbeszerzésre, valamint tartós forgóeszköz 
finanszírozására lehet használni. 

• A Program keretében nyújtott hitel felhasználható a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi szabályoknak 
megfelelő turisztikai célú 

•     ingatlanvásárláshoz / ingatlanfejlesztéshez 

•     tárgyi eszköz vásárláshoz, beszerzéshez, fejlesztéshez, beruházáshoz 

•     a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó immateriális javak vásárlásához, beszerzéséhez 

•     a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozásához. 

A beruházásnak az alábbi tevékenységek valamelyikét kell szolgálnia: 

•     Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (TEÁOR 55.10, 55.20, 55,30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29, 56.30) 

•     Konferencia-, rendezvényszervezés (rendezvényszervezéshez szükséges infrastrukturális beruházások) 
(TEÁOR 82.30) 

•     Művészet, szórakoztatás, szabadidő (TEÁOR 90.00, 91.00, 93.11, 93.13, 93.19, 93.21, 93.29) 

 
Részletek a www.mfb.hu honlapon! 

http://www.mfb.hu/


Kisfaludy Turizmusfejlesztési Hitelprogram 

Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + RKV1[1] + legfeljebb 2,5%/év[2] (~ évi: 2,828%) 

[1] az RKV1 az MFB refinanszírozási kamatfelár mértéke, amely évente változó, jelenleg 0,7%/év. Az MFB Zrt. az MFB refinanszírozási kamatfelár értékeket a tárgyévet 

megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra a honlapján keresztül. [2] hitelintézeti kamatfelár mértéke 

Futamidő: legalább 2 év, legfeljebb 15 év 

Rendelkezésre tartási idő: legfeljebb 1,5 év 

Türelmi idő: legfeljebb 3 év 

A rendelkezésre tartási idő, nem lehet hosszabb, mint a türelmi idő. 

Saját erő: minimum 10% 

Egyszeri díjak: a hitelt nyújtó pénzügyi intézmény aktuális kondíciós listája szerint, de  

• folyósítási jutalék: legfeljebb egyszeri 1%, de legfeljebb 500 ezer forint 

• rendelkezésre tartási jutalék: legfeljebb 0,4%/év 

 

Finanszírozási összeg: 
 

meglévő turisztikai kapacitáshoz kapcsolódó fejlesztés esetén minimum 10 millió forint, maximum 500 millió forint 
új turisztikai kapacitás létrehozására irányuló beruházás esetén minimum 10 millió forint, maximum 3 milliárd forint 

 



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket! 

 
 

Dr. Mattusich Ágnes – üzleti ügyvezető 


