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SZÉCHENYI KÁRTYA FOLYÓSZÁMLAHITEL „PLUSZ”
A vállalkozások átmeneti likviditási problémáinak áthidalására szolgáló szabad
felhasználású folyószámlahitel. A vállalkozás napi működésével kapcsolatos
valamennyi kiadás finanszírozására fordítható. A lehívott összeg a visszatöltés után
ismételten igénybe vehető.
Középvállalkozások esetén csak a Széchenyi Munkahelymegtartó Hitellel kombináltan
igényelhető, a kért Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz összege kisebb vagy egyenlő
lehet a Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel összegénél.
Mikro-és kisvállalkozások önállóan is igényelhetik a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel
Plusz hitelt, rájuk a fenti kombinációs kötelezettség nem vonatkozik.
Előnyei







szabad felhasználású folyószámlahitel, átmeneti likviditási problémák áthidalására,
állami kamat-, kezelési költség- és kezességi díjtámogatásnak köszönhetően,
nincs szükség ingatlanfedezetre,
gyors és egyszerűsített hitelbírálat,
az ország több mint 200 pontján igényelhető,
a hitel bankkártyával is igénybe vehető.

Igénylési feltételek
Középvállalkozások számára az Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz kizárólag a
Széchenyi Munkahelymegtartó Hitellel kombinálva vehető igénybe.
Minden olyan kkv igényelheti, amelynek
– nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása,
– és megfelel a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában meghatározott egyéb
feltételeknek,
– illetve középvállalkozás esetén vállalja munkavállalói legalább 90%-ának megtartását
az Üzletszabályzatában részletezettek szerint.
A hitelkeret összege
Maximum 100 millió forint. Középvállalkozások esetén az igényelt hitel összege
maximum az igényelt Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel összegével megegyező
lehet. (Az adható hitelösszegre vonatkozó további korlátokat részletesen lsd.
az Üzletszabályzatban .)
A hitel futamideje
A hitel futamideje 2 év.
A hitel törlesztése
A hitel teljes összegének visszafizetése egyösszegben, a szerződés lejáratának napján
esedékes.
Kamat és költségek
A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz-hoz biztosított kamat- és kezelési
költségtámogatásnak köszönhetően a vállalkozás által a hitel futamideje alatt fizetendő
nettó ügyleti kamat fix 0,1%/év.

Jelen hitel-konstrukció összesítő frissítése hetente történik! A köztes időben felmerült változások nyomon követése érdekében, ellenőrizze az
érintett források elérhetőségét a megadott honlapokon!
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A hitel kötelező biztosítékai
A hitel fő biztosítéka a Garantiqa Zrt. és a feltételeknek megfelelő magánszemély
készfizető kezességvállalása.
Hol igényelheti
Regisztráló Irodákban:
 a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének irodáiban,
 a területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban,
 a KAVOSZ Zrt. irodáiban.
A BKIK Regionális és Széchenyi Kártya irodáinak elérhetősége:
Központi Iroda
Jámbor Barbara Mária
Széchenyi kártya
ügyintéző 18. kerület
Cser Ágnes
regionális irodai
munkatárs, Széchenyi
Kártya ügyintéző
20. kerület
Papp Emese
regionális irodai
munkatárs, Széchenyi
Kártya ügyintéző
Tóbiás Balázs
regionális irodai
munkatárs
13. kerület
Vermes Zsuzsanna
regionális irodai
munkatárs, Széchenyi
Kártya ügyintéző
16. kerület
Hortobágy Andrea
regionális irodai
munkatárs, Széchenyi
Kártya ügyintéző

jambor.barbara@bkik.hu,
szkartya@bkik.hu

+36 30 701 9626, +36
1 488 2187

18ker@bkik.hu,
cser.agnes@bkik.hu,
szkartya@bkik.hu

+36 1 576 1532, +36 1
576 1533, +36 30 460
6342

papp.emese@bkik.hu,
20ker@bkik.hu,
szkartya@bkik.hu

+36 1 576 1530, +36
30 608 5723

tobias.balazs@bkik.hu,
szkartya@bkik.hu

+36 1 488 2151, +36
30 258 5112

vermes.zsuzsanna@bkik.hu, +36 1 576 1531, +36
30 387 7538
13ker@bkik.hu,
szkartya@bkik.hu
16ker@bkik.hu,
hortobagyi.andrea@bkik.hu

+36 30 303 4158, +36
1 576 1531

Választható hitelintézetek










Budapest Bank Zrt.
Erste Bank Hungary Zrt.
Gránit Bank Zrt.
MKB Bank Nyrt.
OTP Bank Nyrt.
Raiffeisen Bank Zrt.
Sberbank Magyarország Zrt.
Takarékbank Zrt.
Unicredit Bank Zrt.

Jelen hitel-konstrukció összesítő frissítése hetente történik! A köztes időben felmerült változások nyomon követése érdekében, ellenőrizze az
érintett források elérhetőségét a megadott honlapokon!
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SZÉCHENYI MUNKAHELYMEGTARTÓ HITEL
A munkahelyek megtartását segítő forgóeszközhitel, amely a vállalkozás számára
likviditási forrást biztosít a foglalkoztatotti létszám megtartásának biztosítása érdekében
a munkabérek, személyi jellegű ráfordítások, ill. egyéb személyi jellegű kifizetések
megelőlegezésére.
Előnyei








likviditási forrást biztosít a munkabérek fedezetére,
lehetővé teszi a munkavállalók megtartását,
750 millió forint hitelösszegig igényelhető,
állami kamat-, kezelési költség- és kezességi díjtámogatás,
akár ingatlanfedezet nélkül elérhető,
gyors és egyszerűsített hitelbírálat,
az ország több mint 200 pontján igényelhető.

Igénylési feltételek
Minden olyan kkv igényelheti, amelynek
 nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása,
 és megfelel a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában meghatározott egyéb
feltételeknek,
 illetve vállalja munkavállalói legalább 90%-ának megtartását az
Üzletszabályzatban részletezettek szerint.
A hitelkeret összege
Maximum 750 millió forint, de legfeljebb a vállalkozás 24 havi (2019-ben alapított
vállalkozások esetén a működés első két évére becsült) bérköltségével megegyező
összeg (az adható hitelösszegre vonatkozó további korlátokat részletesen lsd.
az Üzletszabályzatban).
A hitel futamideje
A hitel futamideje 2 év.
A hitel törlesztése
A hitel törlesztésének megkezdésére a türelmi idő (maximum 9 hónap)
lejártát követően kerül sor havi egyenlő összegű törlesztő részletekben.
Kamat
A Széchenyi Munkahelymegtartó Hitelhez biztosított kamat- és kezelési
költségtámogatásnak köszönhetően a vállalkozások által fizetendő nettó ügyleti kamat fix
0,1%/év.
A vállalkozások számára a 2021. évben esedékes kamatfizetések teljesítésére is
türelmi idő biztosított.
A hitel kötelező biztosítéka
Fő biztosítéka a Garantiqa Zrt. és a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető
kezességvállalása.

Jelen hitel-konstrukció összesítő frissítése hetente történik! A köztes időben felmerült változások nyomon követése érdekében, ellenőrizze az
érintett források elérhetőségét a megadott honlapokon!
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Hol igényelheti?
Regisztráló Irodákban:
 a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének irodáiban,
 a területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban,
 a KAVOSZ Zrt. irodáiban.
A BKIK Regionális és Széchenyi Kártya irodáinak elérhetősége: ld. 4. old.
Választható hitelintézetek










Budapest Bank Zrt.
Erste Bank Hungary Zrt.
Gránit Bank Zrt.
MKB Bank Nyrt.
OTP Bank Nyrt.
Raiffeisen Bank Zrt.
Sberbank Magyarország Zrt.
Takarékbank Zrt.
Unicredit Bank Zrt.

Jelen hitel-konstrukció összesítő frissítése hetente történik! A köztes időben felmerült változások nyomon követése érdekében, ellenőrizze az
érintett források elérhetőségét a megadott honlapokon!
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SZÉCHENYI LIKVIDITÁSI HITEL
Szabad felhasználású forgóeszközhitel, számla nélküli finanszírozással, igénybe
vehető a vállalkozás működéséhez kapcsolódó kiadások fedezésére, mint pl. forgóeszköz
beszerzések, egyéb igénybe vett szolgáltatások finanszírozására korlátozás nélkül
használható. A hitel fordítható a Vállalkozás fennálló hiteltartozásának kiváltásra is.
A hitel tehát fordítható pl. készletek beszerzésére, vagy olyan szolgáltatások
igénybevételének finanszírozására, mint például szállítás-rakodás, raktározás,
csomagolás, eszközök karbantartása, továbbképzés, hirdetés, reklám és propaganda,
tervezés és lebonyolítás, könyvvizsgálat, könyvviteli szolgáltatás stb.

Előnyei







szabad felhasználású hitel,
250 millió forint hitelösszegig igényelhető,
állami kamat-, kezelési költség- és kezességi díjtámogatás,
nincs szükség ingatlanfedezetre,
gyors és egyszerűsített a hitelbírálat,
az ország több mint 200 pontján igényelhető.

Igénylési feltételek
Minden olyan kkv igényelheti, amelynek
– nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása,
– és megfelel a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában meghatározott egyéb
feltételeknek.
A hitelkeret összege
Maximum 250 millió forint, azonban az adható hitel összege nem haladhatja meg a
vállalkozás 2019. évi bérköltségének kétszerese (2019-ben alakult vállalkozások esetén a
működés első két évére becsült bérköltség kétszerese) vagy 2019. évi árbevételének 25
%-a közül a magasabb összeget. (Az adható hitelösszegre vonatkozó további korlátokat
részletesen lsd. az Üzletszabályzatban.)
A hitel futamideje
A hitel futamideje 2 vagy 3 év.
A hitel törlesztése
A hitel törlesztésének megkezdésére a türelmi idő (maximum 9 hónap)
lejártát követően kerül sor havi egyenlő összegű törlesztő részletekben
Kamat
A Széchenyi Likviditási Hitelhez biztosított kamat- és kezelési költségtámogatásnak
köszönhetően a Vállalkozások által fizetendő nettó ügyleti kamat fix 0,2% / év. A
vállalkozások számára a 2021. évben esedékes kamatfizetések teljesítésére is
türelmi idő biztosított.

Jelen hitel-konstrukció összesítő frissítése hetente történik! A köztes időben felmerült változások nyomon követése érdekében, ellenőrizze az
érintett források elérhetőségét a megadott honlapokon!
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A hitel kötelező biztosítékai
A hitel fő biztosítéka a Garantiqa Zrt. és a feltételeknek megfelelő magánszemély
készfizető kezességvállalása.
Hol igényelheti?
Regisztráló Irodákban:
 a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének irodáiban,
 a területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban,
 a KAVOSZ Zrt. irodáiban.
A BKIK Regionális és Széchenyi Kártya irodáinak elérhetősége: ld. 4. old.
Választható hitelintézetek










Budapest Bank Zrt.
Erste Bank Hungary Zrt.
Gránit Bank Zrt.
MKB Bank Nyrt.
OTP Bank Nyrt.
Raiffeisen Bank Zrt.
Sberbank Magyarország Zrt.
Takarékbank Zrt.
Unicredit Bank Zrt.

Jelen hitel-konstrukció összesítő frissítése hetente történik! A köztes időben felmerült változások nyomon követése érdekében, ellenőrizze az
érintett források elérhetőségét a megadott honlapokon!

9

SZÉCHENYI KÁRTYA BERUHÁZÁSI HITEL „PLUSZ”
Széles körben felhasználható beruházási hitelcélok, illetve hozzá kapcsolódó forgóeszköz
beszerzés, valamint a feltételeknek megfelelés esetén hitelkiváltás finanszírozására. A
hitel elősegíti a vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, így
különösen a meglevő kapacitások bővítését, új kapacitások kiépítésének
finanszírozását.
A hitel segítségével megvalósítható lehetséges hitelcélok például: ingatlan vásárlás,
építés, fejlesztés, új vagy használt gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök vásárlása,
beszerzése, a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz-beszerzés (legfeljebb a hitelösszeg
20%-áig), részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés vásárlása, vagy akár a
Vállalkozás fennálló, piaci árazás szerint nyújtott beruházási hitelének kiváltása (az
Üzletszabályzatában leírt feltételeknek való megfelelés esetén).
Előnyei






széles körben alkalmas beruházási célok megvalósítására,
állami kamat-, kezelési költség- és kezességi díjtámogatás,
akár 1 milliárd forint hitelösszeg igényelhető,
10 éves futamidőre is választható,
az ország több mint 200 pontján igényelhető.

Igénylési feltételek
Minden olyan kkv igényelheti, amelynek
– nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása.,
– és megfelel a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában meghatározott egyéb
feltételeknek.
Saját erő
A Vállalkozásnak rendelkeznie kell a beruházás tervezett (bruttó vagy nettó, attól
függően, hogy a finanszírozásnál bruttó, vagy nettó költségek vehetőek figyelembe)
költsége min. 10 %-ának megfelelő saját erővel (kivéve hitelkiváltás, ahol nincs saját erő
elvárási kötelezettség).
A hitel keretösszege
1 millió – 1 milliárd forint.
Az adható hitelösszegre vonatkozó korlátokat lsd. az Üzletszabályzatában .
A hitel futamideje
Átmeneti jogcímen maximum 6 év, csekély összegű támogatási jogcímen maximum 10
év.
A hitel törlesztése
A hitel törlesztésének megkezdésére a türelmi időt (maximum 24 hónap) követően kerül
sor.

Jelen hitel-konstrukció összesítő frissítése hetente történik! A köztes időben felmerült változások nyomon követése érdekében, ellenőrizze az
érintett források elérhetőségét a megadott honlapokon!
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Kamat
A Széchenyi Beruházási Hitel Plusz-hoz biztosított kamat- és kezelési
költségtámogatásnak köszönhetően a vállalkozás által fizetendő nettó ügyleti kamat fix
0,5%/év. A vállalkozások számára a 2021. évben esedékes kamatfizetések
teljesítésére is türelmi idő biztosított.

A hitel kötelező biztosítékai
A hitel fő biztosítéka a Garantiqa Zrt. és a feltételeknek megfelelő magánszemély
készfizető kezességvállalása, valamint tárgyi biztosíték.
Hol igényelheti?
Regisztráló Irodákban:
 a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének irodáiban,
 a területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban,
 a KAVOSZ Zrt. irodáiban.
A BKIK Regionális és Széchenyi Kártya irodáinak elérhetősége: ld. 4. old.
Választható hitelintézetek










Budapest Bank Zrt.
Erste Bank Hungary Zrt.
Gránit Bank Zrt.
MKB Bank Nyrt.
OTP Bank Nyrt.
Raiffeisen Bank Zrt.
Sberbank Magyarország Zrt.
Takarékbank Zrt.
Unicredit Bank Zrt.

Jelen hitel-konstrukció összesítő frissítése hetente történik! A köztes időben felmerült változások nyomon követése érdekében, ellenőrizze az
érintett források elérhetőségét a megadott honlapokon!
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SZÉCHENYI TURISZTIKAI KÁRTYA
A Széchenyi Turisztikai Kártya a turisztikai szektorban működő vállalkozások részére a
COVID-19 koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet kezelésére és a kedvezőtlen
gazdasági hatások enyhítése érdekében kialakított új, kedvezményes feltételrendszerű,
kiemelt állami kamat-, kezességi díj- és költségtámogatásban részesített szabad
felhasználású folyószámlahitel.
Elónyei
 a kiemelt mértékű állami támogatás révén a Vállalkozások kamat- és kezelési
költségmentesen juthatnak hitelhez,
 a Kormányzat ezen felül a kezességi díjhoz, valamint a bírálati díjhoz is teljes
mértékű díjtámogatást biztosít,
 a konstrukció keretében 250 millió forint hitel igényelhető,
 akár ingatlanfedezet nélkül;
 a hitel szabad felhasználású
 az ország több mint 200 pontján igényelhető,
 használható átutalás révén, bankkártyával készpénzfelvételre, illetve vásárlásra.
Igénylési feltételek
A Széchenyi Turisztikai Kártyát minden olyan kkv-nak minősülő vállalkozás igényelheti,
amely
 a mindenkor hatályos Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában felsorolt
tevékenységi kör szerinti tevékenységek bármelyikét fő- vagy melléktevékenységként
legalább 2019. január 1. óta végzi és ezen tevékenység(ek)ből, származott a 2019-es
üzleti évben a bevételének legalább 30%-a.
 nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása,
 és megfelel a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában meghatározott egyéb
feltételeknek.
A hitel keretösszege
min. 1 millió, max. 250 millió forint. (Az adható hitelösszegre vonatkozó további
korlátokat részletesen lsd. az Üzletszabályzatban.)
A hitel futamideje
A hitel futamideje 1, 2 vagy 3 év.
A hiteltörlesztés
A hitel teljes összegének visszafizetése egyösszegben, a szerződés lejáratának napján
esedékes.
Kamat és költségek
A Vállalkozás a hitel futamideje alatt teljes mértékű kamat- és kezelési
költségtámogatásban részesül, így nincs kamat-és kezelési költség fizetési kötelezettsége.
A Vállalkozásnak a hitelkeret megnyitásakor az állami támogatásnak köszönhetően
bírálati díjat sem kell fizetnie.

Jelen hitel-konstrukció összesítő frissítése hetente történik! A köztes időben felmerült változások nyomon követése érdekében, ellenőrizze az
érintett források elérhetőségét a megadott honlapokon!
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Az ügylet létrejöttekor (illetve 2 vagy 3 éves futamidő esetén évente, az adott évre
vonatkozóan) a Vállalkozás csupán a támogatással csökkentett nettó kezességvállalási díj
fizetésére kötelezett.
A hitel valamennyi költségét és díját részletesen a Széchenyi Turisztikai Kártya kondíciós
listája tartalmazza, amely a mindenkor hatályos Széchenyi Kártya Program
Üzletszabályzat 19/a. számú melléklete.
A hitel kötelező biztosítékai
A hitel fő biztosítéka a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása
(ezt a hitelszerződés megkötését követően a finanszírozó Bank igényli, a vállalkozásnak
ennek kapcsán nincs külön teendője).
Kötelező biztosíték továbbá (az Üzletszabályzat szerinti feltételeknek megfelelő, társas
vállalkozás esetén alapesetben a vállalkozás legalább 50 %-os közvetlen vagy közvetett)
magánszemély tulajdonosának/tulajdonosainak készfizető kezességvállalása.
100 millió forint feletti hitelösszeg esetén a hitelező bank saját döntése alapján jogosult
további biztosíték bevonását is előírni.
Hol igényelheti?
Regisztráló Irodákban:
 a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének irodáiban,
 a területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban,
 a KAVOSZ Zrt. irodáiban.
A BKIK Regionális és Széchenyi Kártya irodáinak elérhetősége: ld. 4. old.
Választható hitelintézetek










Budapest Bank Zrt.
Erste Bank Hungary Zrt.
Gránit Bank Zrt.
MKB Bank Nyrt.
OTP Bank Nyrt.
Raiffeisen Bank Zrt.
Sberbank Magyarország Zrt.
Takarékbank Zrt.
Unicredit Bank Zrt.

Jelen hitel-konstrukció összesítő frissítése hetente történik! A köztes időben felmerült változások nyomon követése érdekében, ellenőrizze az
érintett források elérhetőségét a megadott honlapokon!
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AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA
A mezőgazdasági szektorban dolgozó vállalkozások részére kialakított, kedvezményes
feltételrendszerű, állami kamat- és kezességi díjtámogatásban részesített szabad
felhasználású folyószámlahitel.
Előnyei






állami kamat- és kezességi díjtámogatás,
akár ingatlanfedezet nélkül,
gyors és egyszerűsített hitelbírálat,
az ország több mint 200 pontján igényelhető,
használható átutalás révén, bankkártyával készpénzfelvételre, illetve vásárlásra.

Igénylési feltételek
Minden olyan kkv igényelheti, mely
– meghatározott mezőgazdasági, állattenyésztési, ill. egyéb jogosult tevékenységet végez,
– rendelkezik legalább egy (25 millió forint felett két) lezárt teljes naptári évre vonatkozó
működési múlttal, ill.
– MÁK-tól kapott ügyfél-azonosító számmal,
– nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása,
– megfelel az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció Üzletszabályzatában meghatározott
egyéb feltételeknek.
Hitelkeret összege



Maximum 100 millió forint,
fiatal mezőgazdasági termelő esetén adható hitel maximuma 25 millió forint.

Hitel futamideje
A hitel futamideje 1, 2 vagy 3 év.
A hitel törlesztése
A hitel teljes összegének visszafizetése a szerződés lejáratának napján egyösszegben
esedékes.
Kamat és költségei
A hitelkeret megnyitásakor annak nagyságától függő bírálati díjat és a kezességi díj
állami támogatáson felüli részét kell kifizetni.
A bírálati díj minden induló költséget tartalmaz, egyéb díj a hitelszerződés megkötését
megelőzően, illetve a hitelkeret rendelkezésre bocsátásakor nincs.
A hitel futamideje alatt a ténylegesen kihasznált kölcsönösszeg után naptári
negyedévente kamattámogatással csökkentett ügyleti kamat, illetve kezelési költség

Jelen hitel-konstrukció összesítő frissítése hetente történik! A köztes időben felmerült változások nyomon követése érdekében, ellenőrizze az
érintett források elérhetőségét a megadott honlapokon!
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megfizetése esedékes. Agrár Széchenyi Kártya esetén rendelkezésre tartási jutalék nem
kerül felszámításra.
A hitel valamennyi költségét és díját részletesen az Agrár Széchenyi Kártya kondíciós
listája tartalmazza, amely a mindenkor hatályos Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat
7. számú melléklete.
A hitel kötelező biztosítéka
A hitel fő biztosítéka az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) készfizető
kezességvállalása (ezt a hitelszerződés megkötését követően a finanszírozó Bank igényli, a
vállalkozásnak ennek kapcsán nincs külön teendője).
Kötelező biztosíték továbbá (az Üzletszabályzat szerinti feltételeknek megfelelő) nagykorú
magánszemély(ek) készfizető kezességvállalása.
Tárgyi biztosíték 25-50 millió forint között opcionális, 50 millió forint feletti hitelösszeg
esetén egyéb fedezet (pl. ingatlan, ingóság) bevonása is szükséges.
Hol igényelhető?

A KAVOSZ Zrt. regisztráló Irodahálózatában:
 a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének irodáiban,
 a területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban,
 a KAVOSZ Zrt. irodáiban.
Az Önhöz legközelebbi irodát megtalálja az irodakeresőben. Az irodákban dolgozó
munkatársak segítséget nyújtanak Önnek az igénylőlap kitöltésében, illetve tájékoztatják a
szükséges csatolandó dokumentumokról.
Bankváltás
Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitellel (ASZK) rendelkező vállalkozások fennálló
ASZK hitelüket másik hitelintézetnél is meghosszabbíthatják anélkül, hogy azt vissza
kellene fizetniük – ez az ún. „bankváltás”, azaz az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció
keretein belüli különböző hitelintézetek közötti hitelkiváltás.
A hitelkérelmi dokumentáció összeállítása előtt kérjük forduljon Regisztráló irodájához.
Bankváltásra irányuló hitelkérelem a hitel lejáratát megelőző 30 napig nyújtható be.
A folyamat időigénye megegyezik a normál Agrár Széchenyi Kártya igénylés ügyintézési
idejével.
Jelenleg a Gránit Bank Zrt., az MKB Bank Nyrt., az OTP Bank Nyrt. és a Takarékbank
Zrt. fogadnak bankváltás típusú kérelmeket.
Kiválasztható hitelintézetek







Budapest Bank Zrt.
Gránit Bank Zrt.
MKB Bank Nyrt.
OTP Bank Nyrt.
Sberbank Magyarország Zrt.
Takarékbank Zrt.

Jelen hitel-konstrukció összesítő frissítése hetente történik! A köztes időben felmerült változások nyomon követése érdekében, ellenőrizze az
érintett források elérhetőségét a megadott honlapokon!
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AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA PLUSZ
A mezőgazdasági szektorban dolgozó vállalkozások részére a COVID-19 koronavírus járvány
miatti veszélyhelyzet kezelésére és a kedvezőtlen gazdasági hatások enyhítése érdekében
kialakított új, kedvezményes feltételrendszerű, emelt hitelösszegű, kiemelt állami kamat- és
kezességi díj és költségtámogatásban részesített hitel, amely a 14/2020. (IV.10.) AM rendelet
alapján 2020.április 12. és 2020. december 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba
lépett hitelszerződések keretében nyújtható.
Előnyei







akár teljes állami kamat- , kezességi díj és költségtámogatás,
akár 200 millió Ft hitelösszegig,
akár ingatlanfedezet nélkül,
gyors és egyszerűsített hitelbírálat,
az ország több mint 200 pontján igényelhető,
használható átutalás révén, bankkártyával készpénzfelvételre, illetve vásárlásra.

Igénylési feltételek

Minden olyan kkv igényelheti, mely
– rendelkezik legalább egy (25 millió forint felett két) lezárt teljes naptári évre vonatkozó
működési múlttal, ill.
– MÁK-tól kapott ügyfél-azonosító számmal,
– nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása,
– megfelel az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció Üzletszabályzatában meghatározott egyéb
feltételeknek. (Az igénylő Vállalkozásnak az alapvető feltételeknek való megfelelésen és a
rendelkezésre álló elegendő szabad kereten kívül nem kell további kritériumoknak megfelelni
a magasabb hitelösszeg, illetve a kiemelt mértékű támogatás igényléséhez!)
Hitelkeret összege

Maximum 200 millió forint*.
*Az igénybe vehető hitel összege a hitelbírálat eredményétől függ, fiatal mezőgazdasági
termelő esetén az adható hitel maximuma 25 millió forint.
A hitel futamideje

A hitel futamideje 1, 2 vagy 3 év.
A hitel törlesztése

A hitel teljes összegének visszafizetése egyösszegben, a szerződés lejáratának napján
esedékes.

Jelen hitel-konstrukció összesítő frissítése hetente történik! A köztes időben felmerült változások nyomon követése érdekében, ellenőrizze az
érintett források elérhetőségét a megadott honlapokon!
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Magasabb összegű támogatás

A hitelcél szerinti tevékenység alapján meghatározott jogcímű csekély összegű keret terhére
az alábbi díjtételek vonatkozásában jár (a szabad keret erejéig)**:
100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére,
100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes idejére,
100% kezelési költségtámogatás a hitel teljes futamidejére,
100%-ra vonatkozó egyéb költségtámogatás.
A pótlólagos támogatásokat a finanszírozó hitelintézet hívja le a Magyar Államkincstártól
(MÁK) az ügyfelek részére, míg az egyéb költségtámogatásokat az érintett, arra jogosult
vállalkozásoknak közvetlenül a MÁK-nál kell igényelniük (a MÁK honlapján közzétételre
kerülő nyomtatványon, a vonatkozó Közleményben leírt módon és határidőkben).
**Vállalkozásnak elegendő szabad támogatási kerettel kell rendelkeznie a hitelcél szerinti
jogcímen (az összeszámítási szabályok figyelembevételével) a magasabb összegű kamat-,
kezelési költség-, kezességi díjtámogatásra részben vagy egészben, azonban a szabad keretnek
a magasabb összegű kamattámogatás támogatástartalmára is teljes egészében elegendőnek kell
lennie (ellenkező esetben a magasabb összegű támogatás nem nyújtható).
A hitelek kötelező biztosítékai

A hitel fő biztosítéka az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) készfizető
kezességvállalása (ezt a hitelszerződés megkötését követően a finanszírozó Bank igényli, a
vállalkozásnak ennek kapcsán nincs külön teendője).
Kötelező biztosíték továbbá (az Üzletszabályzat szerinti feltételeknek megfelelő) nagykorú
magánszemély(ek) készfizető kezességvállalása.
Tárgyi biztosíték 25-50 millió forint között opcionális, 50 millió forint feletti hitelösszeg esetén
egyéb fedezet (pl. ingatlan) bevonása is szükséges.
Hol igényelhető?

A KAVOSZ Zrt. regisztráló Irodahálózatában:
 a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének irodáiban,
 a területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban,
 a KAVOSZ Zrt. irodáiban.
Az Önhöz legközelebbi irodát megtalálja az irodakeresőben. Az irodákban dolgozó
munkatársak segítséget nyújtanak Önnek az igénylőlap kitöltésében, illetve tájékoztatják a
szükséges csatolandó dokumentumokról.
Bankváltás
Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitellel (ASZK) rendelkező vállalkozások fennálló
ASZK hitelüket másik hitelintézetnél is meghosszabbíthatják anélkül, hogy azt vissza
kellene fizetniük – ez az ún. „bankváltás”, azaz az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció
keretein belüli különböző hitelintézetek közötti hitelkiváltás.
A hitelkérelmi dokumentáció összeállítása előtt kérjük forduljon Regisztráló irodájához.
Bankváltásra irányuló hitelkérelem a hitel lejáratát megelőző 30 napig nyújtható be.

Jelen hitel-konstrukció összesítő frissítése hetente történik! A köztes időben felmerült változások nyomon követése érdekében, ellenőrizze az
érintett források elérhetőségét a megadott honlapokon!
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A folyamat időigénye megegyezik a normál Agrár Széchenyi Kártya igénylés ügyintézési
idejével.
Jelenleg a Gránit Bank Zrt., az MKB Bank Nyrt., az OTP Bank Nyrt. és a Takarékbank
Zrt. fogadnak bankváltás típusú kérelmeket.
Kiválasztható hitelintézetek







Budapest Bank Zrt.
Gránit Bank Zrt.
MKB Bank Nyrt.
OTP Bank Nyrt.
Sberbank Magyarország Zrt.
Takarékbank Zrt.

Jelen hitel-konstrukció összesítő frissítése hetente történik! A köztes időben felmerült változások nyomon követése érdekében, ellenőrizze az
érintett források elérhetőségét a megadott honlapokon!
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AGRÁR SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI HITEL PLUSZ
Széles körben felhasználható agrár beruházási hitelcélok, illetve hozzá kapcsolódó forgóeszköz
beszerzés, valamint a feltételeknek megfelelés esetén hitelkiváltás finanszírozására. A hitel
elősegíti az agrár vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, így különösen a
meglevő kapacitások bővítését, új kapacitások kiépítésének finanszírozását.
A hitel segítségével megvalósítható lehetséges hitelcélok például: immateriális javak
beszerzése, ingatlan építése, vásárlása, – beleértve a termőföld vásárlást – fejlesztése
(lakóingatlan és üdülő kivételével, amelynek finanszírozása nem lehetséges ezen konstrukció
keretében) , ültetvény telepítése, új vagy használt gép, berendezés, jármű, egyéb tárgyi eszköz
beszerzése, fejlesztése tenyészállat beszerzése, tulajdonrész (üzletrész) vásárlása. A
Konstrukció keretében lehetőség van a Vállalkozás által belföldi hitelintézettől vagy pénzügyi
vállalkozástól legkésőbb 2020. március 31. napjáig megkötött szerződés keretében felvett, piaci
árazás szerint nyújtott beruházási hitel kiváltására (a Széchenyi Kártya Program
Üzletszabályzatában írt feltételeknek való megfelelés esetén).
Amennyiben a beruházás mezőgazdasági termeléshez vagy erdőgazdálkodáshoz kapcsolódik
(tehát amennyiben a hitelcél szerinti TEÁOR 011-015 vagy 02), akkor a hitel fenti hitelcélokon
belül kizárólag az Üzletszabályzatban meghatározott korlátozottabb hitelcélokra igényelhető.
Előnyei





széles körben alkalmas beruházási célok megvalósítására,
kiemelt mértékű állami kamat-, kezelési költség- és kezességi díjtámogatás csökkenti a
vállalkozások által fizetendő hiteldíjat,
akár 1 milliárd forint hitelösszeg is igényelhető, max. 6 éves futamidőre,
a hitel az ország több mint 200 pontján igényelhető.

Igénylési feltételek

Minden olyan kkv igényelheti, amelynek
 nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása.,
 és megfelel a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában meghatározott egyéb
feltételeknek.
Saját erő

A Vállalkozásnak rendelkeznie kell a beruházás költsége min. 10 %-ának megfelelő saját erővel
(kivéve hitelkiváltás, ahol nincs saját erő elvárási kötelezettség).
Hitelkeret összege

min. 1 millió – max. 1 milliárd forint.
Az adható hitelösszegre vonatkozó korlátokat lsd. az Üzletszabályzatban.

Jelen hitel-konstrukció összesítő frissítése hetente történik! A köztes időben felmerült változások nyomon követése érdekében, ellenőrizze az
érintett források elérhetőségét a megadott honlapokon!
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A hitel futamideje

A hitel futamideje akár 6 év is lehet.
A hitel törlesztése

A hitel törlesztésének megkezdésére a türelmi időt (maximum 24 hónap) követően kerül sor.
Kamat

Az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel Plusz-hoz biztosított állami kamat- és kezelési
költségtámogatásnak köszönhetően a vállalkozás által fizetendő nettó ügyleti kamat fix
0,5%/év.
A hitel biztosítéka

A hitel fő biztosítéka az Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető
kezességvállalása és tárgyi biztosíték valamint adott esetekben a feltételeknek megfelelő
magánszemély készfizető kezességvállalása.
Hol igényelhető

A KAVOSZ Zrt. regisztráló Irodahálózatában:
 a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének irodáiban,
 a területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban,
 a KAVOSZ Zrt. irodáiban.
Az Önhöz legközelebbi irodát megtalálja az irodakeresőben. Az irodákban dolgozó
munkatársak segítséget nyújtanak Önnek az igénylőlap kitöltésében, illetve tájékoztatják a
szükséges csatolandó dokumentumokról.
Választható hitelintézetek






Budapest Bank Zrt.
Gránit Bank Zrt.
MKB Bank Nyrt.
OTP Bank Nyrt.
Takarékbank Zrt.

Jelen hitel-konstrukció összesítő frissítése hetente történik! A köztes időben felmerült változások nyomon követése érdekében, ellenőrizze az
érintett források elérhetőségét a megadott honlapokon!
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MFB KRÍZIS HITEL
Általános információ
A Program kidolgozásával az MFB célja, hogy a COVID-19 krízishelyzetből fakadó
gazdasági hatásokat, veszteségeket csökkentse.
A Program előnyei:
 árazásával a válságkezelés kiemelkedően hatékony eszköze lehet a
mikro- és kisvállalkozások között.
 a vállalkozások kedvező 2,5%-os ügyfélkamat mellett vehetik fel a hitelt
minimum 1 millió, maximum 150 millió forint összegben.
Az MFB Krízis Hitel programban résztvevő pénzügyi vállalkozások listája


























ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Arthur Bergmann Hungary Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
ÁHPV Faktoring és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
BaranyaCredit Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
BG Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság
CARION Finanszírozási Centrum Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Central Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság
CITY-FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Corrigia Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató és Befektetési Zártkörű Részvénytársaság
Első Hitelkapu Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EPZ Emerald Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EUROTRADE CAPITAL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Financial Development Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Green Credit Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
InHold Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Leszámítolóház Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
LMGL Invest Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
MAGYAR ZÁLOGHITEL Faktoráló és Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Pannon 2005 Faktor és Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Pannon Finance Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
PannonHitel Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Program célja
A Program célja a COVID-19 krízishelyzetből fakadó gazdasági hatások, veszteségek
csökkentése.
A Program célja továbbá, hogy az MFB Zrt által nyújtott refinanszírozási kölcsön
felhasználásával a Programban részt vevő Pénzügyi Vállalkozások olyan mikro-, kis- és
középvállalkozásokat finanszírozzanak, amelyek finanszírozási igényét a kereskedelmi
hitelintézetek valamely oknál fogva (pl. magasabb kockázati profil, alacsonyabb igényelt
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hitelösszeg) nem tudják kielégíteni, s ennek eredményeként egyáltalán nem- vagy
lényegesen kedvezőtlenebb feltételekkel juthatnak hozzá a versenyképességük
fenntartását-, folyamatos fejlődésük biztosítását szolgáló, illetve beruházásaikat
finanszírozó külső forrásokhoz.
A Program keretében rendelkezésre álló összeg
180 milliárd HUF
A finanszírozás típusai
 Beruházási hitel
 Forgóeszközhitel (működés finanszírozás lehetséges)
 Beruházási hitelt kiváltó hitel
Termékparaméterek


hitelösszeg:
ügyletenként és ügyfelenként min 1.000.000,- Ft, max. 150.000.000,- Ft



devizanem: forint



saját erő:
beruházási hitel esetén: min 10%.
forgóeszközhitel és beruházási hitelt kiváltó hitel esetén: 0%



futamidő: finanszírozás típusától függ
beruházási hitel és beruházási hitelt kiváltó hitel: min 1 év 1 nap, max. 10
év
forgóeszközhitel: max. 3 év



kamat: fix 2,5%/év (kamattámogatást tartalmaz)



állami kezesség díja: 0,1%/év (támogatást tartalmaz)



tőketörlesztés gyakorisága: havonta



Igénybevételre rendelkezésre álló idő
Refinanszírozási kölcsönkérelem 2021. április 30-ig nyújtható be az MFB felé,
Kölcsön/Hitelszerződés megkötésére 2021. június 30-ig kerülhet sor.

Bővebb információ:
https://www.mfb.hu/backend/documents/Krizis-Hitel-Termekleiras-20200623.pdf
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NHP HAJRÁ! - NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM ÚJ ALPROGRAMJA
A hitel célja
A Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Hitelprogram új alprogramja az NHP Hajrá,
amelynek célja, hogy elősegítse a mikro- kis– és középvállalkozások hitelhez jutását új beruházásaik és
működésük finanszírozásához, továbbá, hogy átsegítse őket a koronavírus járvány okozta gazdasági
nehézségeken.
A cégek besorolása:

A futamidő végéig fix, maximum 2,5 %-os kamatozású államilag támogatott új hitelprogram keretében
lehetőség van beruházási hitel igénylésre, forgóeszköz finanszírozásra, bérfizetésre, korszerűsítésre
vagy meglévő hitel kiváltására is. A kereskedelmi bankoknak kettő, azaz 2 hét áll rendelkezésére a teljes
hitelkérelmi dokumentáció benyújtása esetén a hitelkérelem elbírálására.
A bankok kínálata között komoly eltérések lehetnek, akár iparágankénti, hitelcél szerinti és
biztosítékbeli különbségek is. Annak érdekében, hogy minél kedvezőbb és alacsonyabb kamatszint
mellett jusson hitelhez kérje be Tőlünk több bank hitelajánlatát.

NHP HAJRÁ főbb jellemzői


BERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSA
Gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök beszerzésének finanszírozása
Ingatlan vásárlás, építés, bővítés, fejlesztés finanszírozása



FORGÓESZKÖZ FINANSZÍROZÁS
Vállalkozás működéséhez szükséges forgóeszköz finanszírozására, működéshez
kapcsolódó kiadások fedezésére, vagy munkabér kifizetésére.
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MEGLÉVŐ HITEL KIVÁLTÁSA
Beruházási célú hitelkiváltás



CÉGVÁSÁRLÁSRA, ÜZLETRÉSZ FINANSZÍROZÁSA

Bővebb információ:
https://www.mnb.hu/nhphajra
https://www.mnb.hu/letoltes/nhp-hajra-termektajekoztato-2-mod-clean.pdf

Választható bankok:
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A FAKTORÁLÁS
Faktoring alatt követelések adásvételét értjük. A követelés származhat áruforgalomból,
szolgáltatásból, stb. A faktoring a pénztőke áruforgalomba való bekapcsolásának egyik
módja. Célja, hogy a szállítót (eladót) finanszírozza addig, míg a követelés megfizetésre
kerül, és ezáltal biztosítsa az egyenletes likviditását.

Jogi háttér:
1. nemzetközi:
Az 1988. május 28-án Ottawában elfogadott UNIDROIT Egyezmény tartalmazza
követelés-v ételi szerződésként a faktoring szerződés fogalmát.
Magyarországon az UNIDROIT Egyezményt a nemzetközi követelésvételről szóló 1997.
évi LXXXV. törvény hirdette ki. E törvény meghatározása szerint a követelés-vételi
szerződés az a szerződés, amelyet az egyik fél (szállító) a másik szerződő féllel (faktor)
köt, és ennek alapján:
a szállító a faktorra fogja engedményezi az olyan adásvételi szerződésből keletkezett
kinnlevőségeit, amelyek a szállító és vevői által kötött szerződésekből erednek, feltéve,
hogy ezen szerződések tárgyát az adós nem személyes, családi, vagy háztartási
használat céljából szerezte meg;
a faktornak az alábbiak közül legalább két tevékenységet kell ellátnia: A szállító
megelőlegezése, a kinnlevőségekkel kapcsolatos számlavezetés, a kinnlevőségek
beszedése, védelem az adós fizetési késedelme, vagy mulasztása esetére;
a kinnlevőségek engedményezéséről az adósokat írásban értesíteni kell
2. magyar
A faktoring szerződést a hatályos 2013. évi V. törvény LVIII. Fejezete iktatta be a polgári
törvénykönyvbe.
6:405. § [Faktoring szerződés] Faktoring szerződés alapján a faktor meghatározott
pénzösszeg fizetésére, az adós harmadik személlyel szembeni követelésének a faktorra
engedményezésére köteles; ha az engedményezett követelés esedékességekor a kötelezett
nem teljesít, az adós a kapott összeg visszafizetésére és kamat fizetésére, a faktor a
követelés visszaengedményezésére köteles.
6:406. § [Nyilvántartásba-vételi kötelezettség]A faktor köteles a faktorálás tényét és az
adós személyét a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyezni. Nyilvántartásba vétel
hiányában a követelés az engedményezés ellenére nem száll át a faktorra, és a faktort a
követelésen olyan jogok illetik meg, mint azt a zálogjogosultat, akinek a követelésen
alapított zálogjogát nem jegyezték be a hitelbiztosítéki nyilvántartásba.
6:407. § [A szerződés felmondása]
(1) A faktor jogosult a szerződést felmondani, ha
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a) az adós a fizetőképességére és az átruházott követelés jogi helyzetére vonatkozó
vizsgálatot akadályozza;
b) az adós vagyoni helyzetének lényeges romlása vagy a fedezet elvonására irányuló
magatartása veszélyezteti megtérítési kötelezettségének a teljesítését;
c) az átruházott követelés kötelezettjének vagyoni helyzete oly mértékben romlik, hogy
az veszélyezteti a követelés teljesítését.
6:408. § [A kölcsönszerződés szabályainak megfelelő alkalmazása]
A szerződésre egyebekben a kölcsön kifizetésének megtagadására, a kölcsönösszeg
igénybevételének elmaradására és a kölcsön rendelkezésre tartására vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A faktorálás folyamata:
1.
2.
3.
4.

A(z eladó) vállalkozás értekesít/szolgáltat az ügyfelének/vevőjének.
A vállalkozás elküldi a faktorcég részére a számlája másolatát
A faktorcég megvizsgálja a teljesítést és jóváhagyja a folyósítást.
A faktorcég 24 h-n belül megküldi a vállalkozónak a számla ellenértékének a
90%-át.
5. A vevő a faktorcég felé kifizeti a számlán szereplő igénybe vett szolgáltatás /
értékesítés díját.
6. A faktorcég utalja a z eladónak a költségeivel csökkentett fennmaradó részt.

A faktoring előnyei













A banki hitelezés egyetlen olyan alternatívája, amely szinte minden vállalkozás
számára megoldást nyújthat
Nem igényel hosszú minősítési és szerződéskötési folyamatot, a folyósítás akár 24
órán belül megtörténhet
A faktoring szolgáltatás igénybevételéhez nincs szükség semmilyen tárgyi
fedezetre
A hitelbiztosítással kombinált faktorálás tovább csökkenti az esetleges nem- vagy
késve fizetésből eredő veszteséget
A faktoring-finanszírozás rugalmasan követi a forgalom változását, az üzleti
ciklusokat, így nem szab határt a növekedésnek
A bevételek előre, napra pontosan tervezhetők
A finanszírozás a számla értékével arányos, így a finanszírozás korlátlan jellege
miatt, növekedési lehetőséget biztosít
Szállítói kötelezettségei kezelhetőbbé válnak, nő az eszközök forgási sebessége, a
bevételek előre tervezhetővé válnak
Csökkennek a vevői nemfizetésből eredő kockázatok azáltal, hogy mi
folyamatosan monitorozzuk és minősítjük a beszállítóit
Vevő és követelésmenedzsment szolgáltatásunk következményeként csökkennek
adminisztratív terhek
Rövidebb és egyszerűbb elbírálás lehetséges, mint egyéb finanszírozási forma
esetében
Induló cégek is igénybe vehetik
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Mik a faktoring előnyei a bankhitellel szemben?

A Magyar Faktoringszövetség Tagvállalataitól:
Budapest Bank Zrt.
Elekes Gábor kiemelt ügyfélkapcsolati menedzser
1138 Budapest, Váci út 193.
Tel 450-6309, Fax: 450-6504
gabor.elekes@budapestbank.hu
www.budapestbank.hu
CIB Bank Zrt.
Deme Géza igazgató
1027 Budapest, Medve utca 4-14.
Tel: 802-3861, Fax:489-6968
deme.geza@cib.hu www.cib.hu
City Faktor Zrt.
Nagy Tamás vezérigazgató
1024 Budapest, Lövőház u. 7-9.
Tel: 336-2210, Fax: 336-2211
info@cityfaktor.hu www.cityfaktor.hu
DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató ZRt.
Dr. Horváth Béla vezérigazgató
Postacím: 1509 Budapest, Pf.14.
Központi e-mail cím: dhk@dhkzrt.hu
Honlap: www.dhkzrt.hu
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Eurotrade Capital Zrt.
Szűcs Attila igazgatósági elnök
2948 Kisigmánd, Külterület Hrsz 068/6
Tel: 34/556-650, fax: 34/556-644
attila@eurotrade.hu www.eurotradecapital.hu
GLOBAL Faktor Zrt.
Csabai Imre igazgató
1037 Budapest, Montevideo u. 6. I. em.
Tel: 436-7500, fax: 436-7501
csabai.imre@globalfaktor.hu www.globalfaktor.hu
Laurus Zrt.
Frech Csaba igazgatósági tag
3525 Miskolc, Városház tér 11.
Tel/Fax: 06 46 412-784, 412-884
laurusrt@laurust.hu
MagNet Faktor Zrt.
Major-Maróthy Zsolt vezérigazgató
1062 Budapest Andrássy út 98.
Tel: 327-0290, Fax: 327-0299
sales@magnetfaktor.hu
szamla@magnetfaktor.hu
info@magnetfaktor.hu
Magyar Követeléskezelő Zrt.
Majerné Bencze Judit vezérigazgató helyettes
Veres Ferenc csoportvezető
1138 Budapest, Tomori u. 34.
Tel: 346-3738, 346-3705, Fax: 346-3731
veres.ferenc@mkkrt.hu www.mkkrt.hu
MKB Bank Nyrt.
Károlyi Zsuzsa, főosztályvezető
1056 Budapest, Váci utca 38.
Tel: +36 1 268 8252; fax; 268-7182
karolyi.zsuzsa@mkb.hu, faktoring@mkb.hu
OTP Bank Nyrt.
Csáki Ferenc főosztályvezető
1131 Budapest, Babér u. 7.
Tel: 36 1 298-4041
csakif@otpbank.hu
Raiffeisen Bank Zrt.
Hanták Gergely faktoring vezető
1054 Bp. Akadémia u. 6.
Tel: 484-4786, fax: 484-4444
ghantak@raiffeisen.hu
Takarék Faktorház Zrt.
Garamszegi Tamás vezérigazgató
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Ráner Balázs, üzleti igazgató
1125 Budapest, Fogaskerekű u. 4-6.
Levelezési cím: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Tel: 224-6414, Fax: 224-6417
sales@tfaktorhaz.hu
UniCredit Bank Zrt.
Kulbert Miklós igazgató
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Tel: 301-5200, Fax: 301-5298
miklos.kulbert@unicreditgroup.hu www.unicreditfactoring.hu
PÁRTOLÓ TAGOK :
BÁV Faktor Pénzügyi Zrt.
Rátkai Tamás vezérigazgató, Paris Miklós igazgató
1066 Budapest, Mozsár utca 16.
Tel.: 688-0361, Fax: 343-7400
paris.miklos@bavfaktor.hu
ratkai.tamas@bavfaktor.hu
https://bavfaktor.hu
Díjbeszedő Faktorház Zrt.
Gellér Ágoston József vezérigazgató
1117 Budapest Budafoki út 107-109.
Tel: 3828-704, Fax: 203-4469
faktikt@dbrt.hu www.dbfaktor.hu
VIN-Faktor Zrt.
Dr. Boda Gábor vezérigazgató
1053 Ferenciek tere 2.
Tel: 429-0067, Fax: 429-0068
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GARANTIQA KRÍZIS GARANCIAPROGRAM
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a Kormány 1170/2020. (IV.21.) Korm. határozata
alapján a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint
nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Garantiqa
Hitelgarancia Zrt. által kidolgozásra került a Garantiqa Krízis Garanciaprogram.
A Garantiqa Krízis Garanciaprogram egyedi feltételrendszerrel és magasabb, legfeljebb
90%-os mértékű kezességvállalással biztosít lehetőséget a hazai vállalatok, és
vállalkozások számára a világjárvány negatív hatásainak enyhítésére, hogy
egyszerűbben, gyorsabban jussanak forráshoz, illetve likviditásuk és működőképességük
mielőbb helyreálljon
A Krízis Garanciaprogram keretében a mikro,- kis-, és középvállalkozások, továbbá
nagyvállalatok folyószámlahiteleikhez, forgóeszköz- és beruházási hiteleikhez vehetik
igénybe a magasabb mértékű állami garanciavállalást. Az új programban az egy Adósnak
nyújtott maximális kezességvállalás mértéke elérheti az 5 milliárd forintot, fontos
ugyanakkor, hogy a program keretében igénybe vett hitelek maximális összege nem
haladhatja meg a vállalat által 2019-ben kifizetett éves bérköltség és járulékok
költségének kétszeresét, vagy a 2019-es árbevételük 25 százalékát. A hitelösszegre
vonatkozó korlát indokolt esetben meghaladható a hiteligénylő kkv 18 hónapnyi
likviditási igényének megfelelő mértékű, vagy a hiteligénylő nagyvállalat 12 hónapnyi
likviditási igényének megfelelő mértékű finanszírozás nyújthatásával.
A díjak kedvezőek, hiszen állami díjtámogatás kapcsolódik a konstrukcióhoz: a
hitelfelvevő által fizetendő éves díj hitelösszegre vetítve a futamidőtől függően a kkv-k
esetében 0,25-1 százalék között van, ez az a minimális mérték, aminek alkalmazását az
Európai Bizottság rendkívüli közleménye meghatározta. A nagyvállalatok által fizetendő
díjak pedig a kkv- díjak kétszeresei.
Az új kezességvállalási programban nincs klasszikus iparági korlátozás, de az állami
támogatásoknál megszokott iparági korlátozások (pl. hadiipar, szerencsejáték ipar,
pénzügyi szektor, stb.) itt is érvényesek.
Részletes információ az alábbi weboldalon:
https://garantiqa.hu/letoltes/hirdetmeny-2020-10-22-tolhatalyos/?wpdmdl=2514&refresh=5fa26167bcdf81604477287
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ORSZÁGOS MIKROHITEL PROGRAM
TÁJÉKOZTATÓ A MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY
ÁLTAL MŰKÖDTETETT MIKROHITEL PROGRAMRÓL
A Mikrohitel program célja
A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az országos megbízotti hálózatát képező Helyi
Vállalkozói Központok közreműködésével a kis- és középvállalkozások fejlesztése,
valamint tevékenységük támogatása érdekében működteti a Mikrohitel Programot.
A Mikrohitel Program általános célja a kisvállalkozások támogatása pénzügyi
segítségnyújtással és tanácsadással, elsősorban azon a speciális területen, ahol a
kisvállalkozások igényeit a kereskedelmi bankok jelenleg nem tudják kielégíteni. A
Program másik célja, hogy a támogatás eredményeként ezek a vállalkozások mihamarabb
a kereskedelmi bankok ügyfeleivé váljanak.
A pénzügyi segítségre való alkalmasság
A Mikrohitel Program pénzügyi segítségét igénylő vállalkozó és vállalkozása meg kell,
hogy feleljen bizonyos követelményeknek. A pályázati dokumentációhoz szükséges
formanyomtatványokat a Helyi Vállalkozói Központok biztosítják.
A hitelkérelem benyújtására jogosult személyek
Ha Ön saját vállalkozásával áll munkaviszonyban, csakúgy, mint vezető munkatársai és
a cég főbb társtulajdonosai, vagy ha a cége bármilyen korlátlan felelősségű formában
működik, a következő feltételeket kell teljesítenie:
 nem lehet kifizetetlen tartozása, és tiszta kölcsönfelvevői múlttal kell
rendelkeznie;
 rendelkeznie kell az üzletvitelhez szükséges valamennyi készséggel és
képesítéssel;
 rendelkeznie kell az igényelt hitelösszeg legalább húsz százalékát kitevő saját
erővel.
Az alkalmas vállalkozás
A meglévő, vagy tervezett vállalkozás formájától és tevékenységi területétől függetlenül
teljesítheti az alkalmasság feltételeit. A Helyi Vállalkozói Központ (HVK) időről időre
meghatározza azokat a tevékenységi területeket, melyek előnyt élveznek a pénzügyi
segítségnyújtás elnyerésében.
Vállalkozása nem alkalmas a pénzügyi segítségnyújtásra, ha az törvénybe ütköző módon
működik, vagy a HVK úgy ítéli meg, hogy a tevékenység társadalmi, erkölcsi vagy vallási
értékeket sért, illetve, ha várhatóan rontja a HVK vagy a Magyar Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány hírnevét.
Az alkalmas vállalkozás életképes, vagy rendelkezik az életképesség lehetőségével. A
vállalkozásnak, mikor először folyamodik hitelért, a következő feltételeknek kell
megfelelnie:
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 -a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozásnak,
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vagy arra jogosult vagy egyéb
vállalkozásra alkalmas jogosítvánnyal rendelkező személynek kell lennie;
 a vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottak száma nem haladhatja meg a
kilenc főt;
 a vállalkozás éves nettó árbevétele legfeljebb 200 millió Ft lehet;
 a vállalkozás magyarországi székhelyű, a külföldi tulajdonosi részarány nem
haladhatja meg a 25%-ot;
 olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott
alkalmassági kritériumokat, nem birtokolhatja a kérelmező vállalkozás
tőkéjének vagy szavazati jogainak 25%-át vagy ezt meghaladó részét;
 a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési
kötelezettségeit, nincs sem illeték, sem társadalombiztosítási járulék tartozása;
 a vállalkozásnak más bank felé nem lehet lejárt hiteltartozása.
 a cég nem áll sem csőd, sem felszámolás, sem végelszámolás alatt.
Ha Ön hiteligénylést nyújt be és/vagy most indítja be vállalkozását, a hitel teljes
futamidejére vonatkozó üzleti és pénzforgalmi tervet kell benyújtania. A HVK ehhez
formanyomtatványokat biztosít, melyeket a hiteligénylő tölt ki.
Ezen felül az üzleti tervhez csatolni kell legalább a következő iratok másolatát:
 Vállalkozói Engedély, Társasági Szerződés, Cégbejegyzés (ha még nincs, akkor a
Cégbejegyzési Kérelem);
 a beruházási tervet alátámasztó iratokat (szándéknyilatkozat, árajánlat, adásvételi előszerződés);
 tulajdoni lapok, bérleti szerződések;
 APEH igazolás, helyi adóigazolás;
- értékesítési lehetőségek (szándéknyilatkozat, szerződés, előzetes megállapodás);
 a zálogtárgy iratai (pl. tulajdoni lap hivatalos másolata, értékbecslés, adó- és
értékbizonyítvány stb.);
 működési engedély az illetékes hatóságtól;
 az előző évi adóbevallás és mérleg;
 banki információ (a számlavezető banktól, vagy bármelyik korábbi számlavezető
banktól).
A hitel kondíciói
A hitel célja
A hitel célja gépek, berendezések, eszközök és más beruházások finanszírozása, a már
meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése, illetve a
beruházáshoz
kapcsolódó
forgóeszközök
biztosítása.
Kizárólag
forgóeszköz
finanszírozására is igénybe vehető a Mikrohitel.
A Mikrohitel de minimis (csekély összegű) támogatásnak minősül, így nem használható
fel mezőgazdasági tevékenység finanszírozására, valamint szállítási tevékenység esetében
tehergépjármű vásárlására.
A hitel összege
A hitel összege nem haladhatja meg a 10 millió forintot.
A hitel futamideje
A hitel futamideje 3 millió forint hitelösszegig valamint kizárólag forgóeszköz
finanszírozás esetén három évig, 3 - 10 millió forint hitelösszegig maximum 10
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évig terjedhet, az üzleti terv pénzforgalmi előrejelzésében kimutatott visszafizetési
képesség függvényében.
Saját erő
A hiteligénylő által biztosított saját forrás mértéke 0%.
A hitel felhasználásának határideje
A hitelt a hiteligénylés jóváhagyásától számított két hónapon belül fel kell használni.
Ellenkező esetben a hitel megszűnik, hacsak az időtartamot a BVK meg nem hosszabbítja.
A felhasználás végső határideje nem haladhatja meg a 6 hónapot.
A hitel folyósításának feltételei
A hitel folyósítási feltételei a döntésről szóló értesítésben kerülnek rögzítésre a Hitel
Bizottság döntésének megfelelően.
A hitel folyósításának általános feltételei, amelyeken kívül a hitelügylettől függően a Hitel
Bizottság egyéb feltételeket is kiköthet:
 a hitel és biztosítéki szerződések kétoldalú közokiratba foglalása,
 a hitel biztosítékát képező ingatlanon a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
zálogjogának, és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése a
földhivatali nyilvántartásban,
 a biztosítékként lekötött ingatlan biztosítási kötvényén a zálogjog feltüntetése,
 a vállalkozás bankszámlájára vonatkozó felhatalmazó levél visszaigazolása a
számlavezető banktól,
 társas vállalkozás esetén a vállalkozás tulajdonosainak készfizető kezességvállalása
és magán bankszámláira felhatalmazó levél visszaigazolása a számlavezető banktól,
 lakóingatlan esetében az oda bejelentett személyek részére befogadó nyilatkozat
közokiratba foglalása,
A hitel folyósítása
A hitel a folyósítási feltételek maradéktalan teljesítését követően teljes mértékben (100%ban) - későbbi elszámolás kötelezettség mellett - előfinanszírozható. Az Üzleti Tervben
vállalt beruházás, illetve fejlesztés megvalósításának igazolására a hiteligénylés
beadásának dátumát követően keletkezett számlák és egyéb bizonylatok fogadhatók el,
melyek számlaösszesítőben rendszerezve, az eredeti példányok bemutatása mellett
másolati példányokban kerülnek átadásra a BVK -ba. A folyósítás az Országos Mikrohitel
Alap számláról történik.
Számlaösszesítő itt letölthető Az Üzleti Tervben vállalt beruházás, illetve fejlesztés
megkezdésének igazolására a hiteligénylés beadásának dátumát követően keletkezett
számlák és egyéb bizonylatok fogadhatók el.
Türelmi idő
A törlesztés megkezdése előtti türelmi idő nem lehet több, mint 12 hónap. A
kamattörlesztésre nem adható türelmi idő.
Biztosíték
A hitel biztosíték ellenében kerül folyósításra. A BVK által végzett értékelést
(adósminősítés és fedezetértékelés) követően a biztosítéknak legalább a hitelösszeg száz
százalékát kell fedeznie.
Biztosítás
A vállalkozó biztosítást köt a hitelből vásárolt, valamint az egyéb biztosítékként szolgáló
eszközökre. A szerződés megkötéséhez a HVK segítséget nyújthat. A biztosítási
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szerződésnek utalnia kell arra, hogy a biztosított ingatlant a Magyar
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány jelzálogjoga terheli. A Ptk. 5:104 § (1) bekezdése
értelmében a jelzálogul lekötött ingatlan értékcsökkenése, vagy elpusztulása esetén járó
biztosítási összeg, kártérítés, vagy más érték, illetve az ezekre vonatkozó követelés a
zálogtárgy helyébe lép, vagy a zálogfedezet kiegészítésére szolgál.
Kamat
A hitel kamata állandó 3,9 %. A kamat havonta fizetendő.
Jutalék, költségek, díjazás
A BVK semmiféle további jutalékot, adminisztrációs költséget, díjazást nem számít fel.
Késedelmi kamat
Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot kell alkalmazni, amelynek mértéke a lejárt
tőkére az ügyleti kamaton felül évi 6%, és a meg nem fizetett kamatra szintén évi 6%.
Folyósítási feltételek
A hitel folyósítása előtt a vállalkozónak be kell nyújtania a biztosítékhoz kapcsolódó
valamennyi iratot. A folyósítás az ügyfél által megadott bankszámlára történik a hitel
100%-ának előfinanszírozásával a későbbi elszámolás kötelezettsége mellett.
Második és harmadik hitel felvétele
Ugyanaz a vállalkozás legfeljebb háromszor kaphat hitelt az MHP keretében. A második
és harmadik hitel csak akkor hagyható jóvá, ha a vállalkozás továbbra is megfelel a
pályázati feltételeknek és az előző hitel első folyósítása óta legalább tizenkét hónap eltelt.
Az első folyósítástól számított 12 hónapon belül is felvehető második és harmadik
Mikrohitel, ha a vállalkozás korábbi tartozását maradéktalanul megfizette.
Az első hitel folyósítását követő 12 hónap után folyósított második vagy harmadik hitel
esetében a fennálló tőketartozás és az újonnan jóváhagyott hitel együttes összege nem
haladhatja meg a 10 millió forintot.
Ugyanannak a pályázónak nem lehet 2-nél több fennálló hiteltartozása.
A Mikrohitel szerződés támogatás tartalma
A támogatás formája: kedvezményes kamatozású kölcsön.
A támogatás kategóriája:
A Mikrohitel Program a kedvezményes kamatozás miatt támogatásnak minősül a
vonatkozó EK rendeletek alapján. A támogatás kategóriája: "D", azaz csekély összegű (de
minimis) támogatás. A hitelt kizárólag az EK- Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/ EK bizottsági rendelettel
összhangban lehet nyújtani.
A programtervezetben szereplő támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak
minősül, és csak abban az esetben egyeztethető össze az EK. Szerződés 87. cikk (1)
bekezdésével, amennyiben az hozzájárul az adott térség fejlődéséhez, arányos a megoldani
kívánt hátránnyal, valamint időben korlátozott és csökkenő mértékű.
Csekély összegű támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha egy vállalkozásnak
bármilyen forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás
támogatástartalma - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladja meg a 200.000
eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forint összeget.

Jelen hitel-konstrukció összesítő frissítése hetente történik! A köztes időben felmerült változások nyomon követése érdekében, ellenőrizze az
érintett források elérhetőségét a megadott honlapokon!

34
Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban (a) a halászati és akvakultúra
ágazatban tevékenykedő vállalkozások; (b) a Szerződés I. mellékletében felsorolt
mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások, © valamint
ezen termékek feldolgozásában vagy forgalmazásában tevékenykedő vállalkozások,
amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül
rögzítésre, illetve a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges
továbbítástól függ; (d) a szénágazatban tevékenykedő vállalkozások; továbbá a támogatás
nem vehető igénybe (e) az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, (f) az
import áruk helyet hazai áru használatától függő támogatások esetében, (g) a
kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozásoknak teherszállító járművek
megvásárlására, valamint (h) nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentésére.
A mezőgazdasági, illetve halászati ágazat vállalkozásai részére folyósított támogatásokat
az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
a mezőgazdasági és halászati ágazatban szóló 1860/2004/EK bizottsági rendelettel
összhangban lehet nyújtani.
Támogatás ezen ágazatoknál csak abban az esetben nyújtható, ha bármely hároméves
időszakban bármely vállalkozás részére folyósított de minimis támogatás összege nem
haladja meg a 3000 eurót.
A támogatástartalom igazolása:
A támogatásról szóló igazolást a kedvezményezettnek nyújtott támogatás tartalmáról és
a támogatásra vonatkozó kategóriáról a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány adja ki.
További információ és letölthető dokumentumok:
http://bvk.hu/hiteltermekeink/mikrohitel-program/
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány elérhetőségei:
Cím:
1072 Budapest, Rákóczi út 18.
Telefon:
(1) 269-6869
Fax:
(1) 268-1800
e-mail:
info@bvk.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő- Csütörtök
Péntek:

10:00- 16:00 óra
10:00- 14:00 óra
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BUDAPEST MIKROHITEL PROGRAM
Fővárosi mikrovállalkozások számára indította el 2016. január 1-től a Budapest
Mikrohitel Programot a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK).
Valamennyi kölcsön rendkívül kedvező, akár évi 3,9 %-os kamat mellett, plusz költségek
(pl. hitelbírálati díj, folyósítási jutalék) nélkül, 3-10 év futamidőre, forgóeszköz vásárlás és
beruházás esetén maximum 10 mFt összegig, visszatöltődő hitelkeret esetén maximum
7,5 mFt összegig, ingatlanbiztosíték mellett vehető igénybe.
A programba bejelentkezett vállalkozások mentorálásban, személyre szabott
tanácsadásban is részesülnek, valamint kiscsoportos konzultációkon vehetnek részt, ahol
a Közalapítvány munkatársai és szakértői segítségével fejleszthetik üzleti tervüket,
kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbb finanszírozási konstrukciót és felkészülhetnek
a hitelkérelem benyújtására.
Ki igényelheti?
A Budapest Mikrohitel Program keretében kedvezményes kamatozású hiteleket
igényelhetnek azok a budapesti székhelyű vagy telephelyű, életképes üzleti tervvel
rendelkező mikrovállalkozások, melyeknek az összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél
kevesebb, valamint előző éves nettó árbevételük vagy mérlegfőösszegük nem haladja meg
a 2 millió eurót (600 millió forintot).
Kamatkedvezményt azoknak a budapesti mikrovállalkozásoknak nyújt a Budapesti
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, melyek a hiteltörlesztésből adódó fizetési
kötelezettségeiket a Közalapítvány felé pontosan teljesítik.
Milyen hitelcélra igényelhető?
A Budapest Mikrohitel igényelhető:
 gépek, berendezések, más beruházások finanszírozására,
 ingatlan vásárlásra, építésre, átalakításra, felújításra,
 forgóeszköz biztosítására a beruházáshoz kapcsolódóan vagy önállóan is,
 valamint megkötött szerződésekből származó árbevétel előfinanszírozására.
A BUDAPEST MIKROHITEL PROGRAM TERMÉKEI
BERUHÁZÁSI HITEL
A hitel célja:

Beruházás finanszírozás (gép, eszköz beszerzés, ingatlan
vásárlás, bővítés, felújítás, stb.)

Hitelösszeg:

1.000.000,- Ft – 10.000.000,- Ft

Szükséges saját erő:

20%

Futamidő:

Maximum 120 hónap

Türelmi idő:

Maximum 12 hónap (tőketörlesztésre)
Évi 5.9%, melynek megfizetése havonta esedékes

Kamat:
Kamatkedvezmény

A futamidő első öt évében évi 2%, a második öt évében évi 1%
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TARTÓS FORGÓESZKÖZ HITEL
A hitel célja:

Beruházáshoz
finanszírozás.

kapcsolódó

vagy

önálló

forgóeszköz

Hitelösszeg:

1.000.000,- Ft – 10.000.000,- Ft

Szükséges saját erő:

0%

Futamidő:

Maximum 36 hónap

Türelmi idő:
Kamat:

Maximum 12 hónap (tőketörlesztésre)
A hitel kamata évi évi 5.9%, melynek megfizetése havonta
esedékes

Kamatkedvezmény:

A futamidő első két évében évi 2%, a harmadik évében évi 1%

VISSZATÖLTŐDŐ HITEL
A hitel célja:

Forgóeszköz
finanszírozás
azon
mikrovállalkozások
számára, akik leszerződött munkáik teljesítéséhez
addicionális forgóeszközök bevonását igénylik. A konstrukció
keretében a BVK három éves futamidőre visszatöltődő
hitelkeretet állapít meg a mikrovállalkozás számára
maximum 7.5 mFt összegben. A hitelkeret terhére különböző
alkereteket lehet megállapítani, melyek már egy-egy konkrét
szerződés szerinti árbevétel előfinanszírozását célozzák.

Hitelösszeg:

1.000.000,- Ft – 7.500.000,- Ft

Futamidő:

A hitelkeretet az ügyfél minősítése és a felajánlott
biztosítékok vizsgálata alapján három évre állapítjuk meg. A
hitelkeret terhére lehívott egyes kölcsönök futamideje
igazodik az előfinanszírozott árbevétel realizálódásához.

Kamat:

A hitelkeret kihasznált részére évi 5.9%, melynek
megfizetése havonta esedékes

Kamatkedvezmények: A hitelkeret rendelkezésre tartásának első évében évi 2%, a
második évben évi 1%

Kapcsolódó dokumentumok:
Budapest Mikrohitel Program Ügyféltájékoztató.
Budapest Mikrohitel hiteligénylési adatlap
Budapest Mikrohitel kérelemhez csatolandó dokumentum lista

Jelen hitel-konstrukció összesítő frissítése hetente történik! A köztes időben felmerült változások nyomon követése érdekében, ellenőrizze az
érintett források elérhetőségét a megadott honlapokon!
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Bővebb információ:
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány elérhetőségei:
Cím:
1072 Budapest, Rákóczi út 18.
Telefon:
(1) 269-6869
Fax:
(1) 268-1800
e-mail:
info@bvk.hu
honlap:
http://bvk.hu/kapcsolat
Ügyfélfogadás:
Hétfő- Csütörtök
Péntek:

10:00- 16:00 óra
10:00- 14:00 óra

Józsefvárosi Mikrovállalkozások Kamattámogatott Hitelprogramja:
http://budapestmikrohitel.hu/jozsefvarosi-kamattamogatasi-program/

Jelen hitel-konstrukció összesítő frissítése hetente történik! A köztes időben felmerült változások nyomon követése érdekében, ellenőrizze az
érintett források elérhetőségét a megadott honlapokon!
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JÓZSEFVÁROSI MIKROVÁLLALKOZÁSOK KAMATTÁMOGATÁSI PROGRAMJA
Józsefvárosi székhelyű vagy telephelyű mikrovállalkozások számára nyújt kedvező
kamatozású hiteleket a Józsefvárosi Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja. A
program a Józsefvárosi Önkormányzat és a Budapesti Vállalkozásfejlesztési
Közalapítvány (BVK) együttműködésében valósul meg.
A BVK és a Józsefvárosi Önkormányzat együttműködésének köszönhetően a józsefvárosi
székhelyű vagy telephelyű, működő és életképes üzleti tervvel rendelkező
mikrovállalkozások, melyeknél az összes foglalkoztatotti létszám 10 főnél kevesebb,
valamint az előző éves nettó árbevétel vagy a mérlegfőösszeg nem haladja meg a 2 millió
eurót (600 millió forintot) rendkívül kedvező kamatfeltételekkel igényelhetnek
mikrohiteleket.
Valamennyi kölcsön akár évi 1 %-os kamat mellett, plusz költségek (pl. hitelbírálati díj,
folyósítási jutalék) nélkül, 3-10 év futamidőre, forgóeszköz vásárlás és beruházás esetén
maximum 10 mFt összegig, visszatöltődő hitelkeret esetén maximum 7,5 mFt összegig,
ingatlanbiztosíték mellett vehető igénybe.
A Józsefvárosban székhellyel vagy telephellyel rendelkező női mikrovállalkozások – ahol
a vállalkozó vagy a vállalkozás többségi tulajdonosa nőnemű – ill. a fiatal
mikrovállalkozások – ahol a vállalkozó vagy a vállalkozás többségi tulajdonosa 40 év alatti
– további 1 % kamattámogatásra jogosultak.
A hitelkérelem a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványnál nyújtható be. A
programba bejelentkezett vállalkozások mentorálásban, személyre szabott tanácsadásban
is részesülnek, valamint kiscsoportos konzultációkon vehetnek részt, ahol a Budapesti
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány munkatársai és szakértői segítségével fejleszthetik
üzleti tervüket, kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbb finanszírozási konstrukciót és
felkészülhetnek a hitelkérelem benyújtására.
A program mikrohitel kihelyezései a BVK által kerülnek lebonyolításra, a H13 Diák- és
Vállalkozásfejlesztési Központ partnerségében.
A mikrohitel forrását a BVK, a kamattámogatási program forrását a Józsefvárosi
Önkormányzat biztosítja.
A JÓZSEFVÁROSI MIKROVÁLLALKOZÁSOK KAMATTÁMOGATÁSI PROGRAMJA TERMÉKEK:
BERUHÁZÁSI HITEL*
A hitel célja:
Hitelösszeg:
Szükséges saját
erő:
Futamidő:
Türelmi idő:
Kamat:

Beruházás finanszírozás (gép, eszköz beszerzés, ingatlan
vásárlás, bővítés, felújítás, stb.)
1.000.000,- Ft – 10.000.000,- Ft
0%
Maximum 120 hónap
Maximum 12 hónap (tőketörlesztésre)
A futamidő első öt évében évi 1 %, a második öt évében 3 %

Jelen hitel-konstrukció összesítő frissítése hetente történik! A köztes időben felmerült változások nyomon követése érdekében, ellenőrizze az
érintett források elérhetőségét a megadott honlapokon!
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Kamat fiatal ill.
női
vállalkozóknak:

A futamidő első öt évében évi 0 %, a második öt évében 2 %

TARTÓS FORGÓESZKÖZ HITEL*
A hitel célja:
Hitelösszeg:
Szükséges saját
erő:
Futamidő:
Türelmi idő:
Kamat:
Kamat fiatal ill.
női
vállalkozóknak:

Beruházáshoz kapcsolódó vagy önálló forgóeszköz
finanszírozás
1.000.000,- Ft – 10.000.000,- Ft
0%
Maximum 36 hónap
Maximum 12 hónap (tőketörlesztésre)
A futamidő első évében évi 1 %, második évében évi 2 %,
harmadik évében évi 3 %
A futamidő első évében évi 0 %, második évében évi 1 %,
harmadik évében évi 2 %

VISSZATÖLTŐDŐ HITEL*
A hitel célja:

Hitelösszeg:
Futamidő:

Kamat:
Kamat fiatal ill.
női
vállalkozóknak:

Forgóeszköz finanszírozás azon mikrovállalkozások
számára, akik leszerződött munkáik teljesítéséhez
addicionális forgóeszközök bevonását igénylik. A
konstrukció keretében a BVK három éves futamidőre
visszatöltődő hitelkeretet állapít meg a mikrovállalkozás
számára maximum 7.5 mFt összegben. A hitelkeret terhére
különböző alkereteket lehet megállapítani, melyek már
egy-egy konkrét szerződés szerinti árbevétel
előfinanszírozását célozzák.
1.000.000,- Ft – 7.500.000,- Ft
A hitelkeretet az ügyfél minősítése és a felajánlott
biztosítékok vizsgálata alapján három évre állapítjuk meg.
A hitelkeret terhére lehívott egyes kölcsönök futamideje
igazodik az előfinanszírozott árbevétel realizálódásához.
A hitelkeret rendelkezésre tartásának első évében évi 1 %,
második évében évi 2 %, harmadik évében évi 3 %
A hitelkeret rendelkezésre tartásának első évében évi 0 %,
második évében évi 1 %, harmadik évében évi 2 %

Bővebb információ:
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Cím:
1072 Budapest, Rákóczi út 18.
Telefon:
(1) 269-6869
Fax:
(1) 268-1800
e-mail:
info@bvk.hu
honlap:
http://bvk.hu/kapcsolat
Ügyfélfogadás:
Hétfő- Csütörtök
10:00- 16:00 óra
Péntek:
10:00- 14:00 óra

Jelen hitel-konstrukció összesítő frissítése hetente történik! A köztes időben felmerült változások nyomon követése érdekében, ellenőrizze az
érintett források elérhetőségét a megadott honlapokon!
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START-UP BUDAPEST MIKROHITEL
(beruházási mikrohitel, tartós forgóeszköz mikrohitel)**
Start-Up Budapest beruházási mikrohitel
A hitel célja:

Hiteligénylők köre

Hitelösszeg:
Szükséges saját
erő:
Futamidő:
Kamat:
Kamat fiatal ill.
női
vállalkozóknak:

 iroda, üzlethelyiség, telephely vásárlására, építésére
 iroda, üzlethelyiség, telephely felújítására,
átalakítására
 iroda, üzlethelyiség, telephely berendezése
 gépek, berendezések vásárlására
 egyéb beruházások finanszírozására
A mikrohitelt olyan mikrovállalkozások igényelhetik,
amelyek
- összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb,
- előző éves nettó árbevételük vagy mérlegfőösszegük
nem haladja meg a 2 millió eurót (600 millió forintot).
- életképes üzleti tervvel rendelkeznek.
- a hitelt üzleti innováció megvalósítására fordítják.
300.000,- Ft – 3.000.000,- Ft
0%
maximum 120 hónap
A futamidő első öt évében évi 1 %, a második öt évében 3 %
A futamidő első öt évében évi 0 %, a második öt évében 2 %

Start-Up Budapest tartós forgóeszköz mikrohitel?
A hitel célja:
Hiteligénylők köre

Hitelösszeg:
Szükséges saját
erő:
Futamidő:
Kamat:
Kamat fiatal ill.
női
vállalkozóknak:

 árubeszerzésre
 anyagbeszerzésre
 beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök vásárlására
A mikrohitelt olyan mikrovállalkozások igényelhetik,
amelyek
- összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb,
- előző éves nettó árbevételük vagy mérlegfőösszegük
nem haladja meg a 2 millió eurót (600 millió forintot).
- életképes üzleti tervvel rendelkeznek.
- a hitelt üzleti innováció megvalósítására fordítják.
300.000,- Ft – 3.000.000,- Ft
0%
maximum 120 hónap
A futamidő első két évében évi 1 %, a második évében évi 2
%, a harmadik évében 3 %
A futamidő első két évében évi 0 %, a második évében évi 1
%, a harmadik évében 2 %

Bővebb információ, hiteltanácsadás: https://budapestmikrohitel.hu/kapcsolat/

Jelen hitel-konstrukció összesítő frissítése hetente történik! A köztes időben felmerült változások nyomon követése érdekében, ellenőrizze az
érintett források elérhetőségét a megadott honlapokon!
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RÁKOSMENTI MIKROVÁLLALKOZÁSOK KAMATTÁMOGATÁSI PROGRAMJA
A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) és a Rákosmenti Önkormányzat
együttműködése keretében a Budapest XVII. kerületében működő mikrovállalkozások
kamattámogatási kedvezményt vehetnek igénybe a Budapest Mikrohitel Program
keretében igényelt mikrohiteleikhez.
Hitelfelvételre alkalmas vállalkozások:
 a XVII. kerületi székhelyű vagy telephelyű,
 működő és életképes üzleti tervvel rendelkező
 mikrovállalkozások, melyeknél az összes foglalkoztatotti létszám 10 főnél
kevesebb, valamint az előző éves nettó árbevétel vagy a mérlegfőösszeg nem
haladja meg a 2 millió eurót (600 millió forintot)
Valamennyi kölcsön akár évi 2,9 %-os kamat mellett, plusz költségek (pl. hitelbírálati díj,
folyósítási jutalék) nélkül, 3-10 év futamidőre, forgóeszköz vásárlás és beruházás esetén
maximum 10 mFt összegig, visszatöltődő hitelkeret esetén maximum 7,5 mFt összegig,
ingatlanbiztosíték mellett vehető igénybe.
A XVII. kerületi székhellyel vagy telephellyel rendelkező női mikrovállalkozások – ahol a
vállalkozó vagy a vállalkozás többségi tulajdonosa nőnemű – ill. a fiatal
mikrovállalkozások – ahol a vállalkozó vagy a vállalkozás többségi tulajdonosa 40 év alatti
– további 0,5% kamattámogatásra jogosultak.
A hitelkérelem a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványnál nyújtható be. A
programba bejelentkezett vállalkozások mentorálásban, személyre szabott tanácsadásban
is részesülnek, valamint kiscsoportos konzultációkon vehetnek részt, ahol a Budapesti
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány munkatársai és szakértői segítségével fejleszthetik
üzleti tervüket, kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbb finanszírozási konstrukciót és
felkészülhetnek a hitelkérelem benyújtására.
A Rákosmenti Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programjának mikrohitel
kihelyezései a BVK Budapest Mikrohitel Programja keretében, a BVK által kerülnek
lebonyolításra. A mikrohitel forrását a BVK, a kamattámogatási program forrását a
Rákosmenti Önkormányzat biztosítja.
Kamattámogatás mértéke beruházási hitel esetében:
Kedvezményezettek köre
Budapest XVII. kerületi székhelyű
vagy telephelyű mikrovállalkozás
Budapest XVII. kerületi székhelyű
vagy telephelyű mikrovállalkozás,
amelyben a 40 év alatti tulajdonosok
aránya eléri az 50 %-ot

Kamattámogatás mértéke
A futamidő első 5 évében évi 3%
A futamidő első 5 évében évi 3,5%

Kamattámogatás mértéke tartós forgóeszköz hitel esetében:
Kedvezményezettek köre
Budapest XVII. kerületi székhelyű
vagy telephelyű mikrovállalkozás

Kamattámogatás mértéke
A futamidő első évében 3%, a
futamidő második évében 2%, a
futamidő harmadik évében 1%

Jelen hitel-konstrukció összesítő frissítése hetente történik! A köztes időben felmerült változások nyomon követése érdekében, ellenőrizze az
érintett források elérhetőségét a megadott honlapokon!
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Budapest XVII. kerületi székhelyű
vagy telephelyű 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%

Kamattámogatás mértéke visszatöltődő hitelkeret esetében:
Kedvezményezettek köre
Budapest XVII. kerületi székhelyű
vagy telephelyű mikrovállalkozás
Budapest XVII. kerületi székhelyű
vagy telephelyű mikrovállalkozás,
amelyben a 40 év alatti tulajdonosok
aránya eléri az 50 %-ot

Kamattámogatás mértéke
A futamidő első évében 3%, a
futamidő második évében 2%, a
futamidő harmadik évében 1%
A futamidő első évében 3.5%, a
futamidő második évében 2.5%, a
futamidő harmadik évében 1.5%

Bővebb információ:
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Cím:
1072 Budapest, Rákóczi út 18.
Telefon:
(1) 269-6869
Fax:
(1) 268-1800
e-mail:
info@bvk.hu
honlap:
http://bvk.hu/kapcsolat
Ügyfélfogadás:
Hétfő- Csütörtök
Péntek:

10:00- 16:00 óra
10:00- 14:00 óra

Jelen hitel-konstrukció összesítő frissítése hetente történik! A köztes időben felmerült változások nyomon követése érdekében, ellenőrizze az
érintett források elérhetőségét a megadott honlapokon!

