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A HITEL CÉLJA:
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.
ELŐNYEI







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

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
1 milliótól akár 100 millió forint. (Az adható hitelösszegre vonatkozó további korlátokat
részletesen lsd. az Üzletszabályzatban .)
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 GO!-hoz biztosított kamat- és kezelési
költségtámogatásnak köszönhetően a vállalkozás által a hitel futamideje alatt fizetendő nettó
ügyleti kamat fix 2,5%/év.
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A hitel valamennyi költségét és díját részletesen a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel GO!
kondíciós listája tartalmazza, amely a mindenkor hatályos Széchenyi Kártya Program
Üzletszabályzatában 19. számú melléklete.
A HITEL BIZTOSÍTÉKAI
A hitel fő biztosítéka a Garantiqa Zrt. és a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető
kezességvállalása.
HOL IGÉNYELHETI?

A KAVOSZ Zrt. regisztráló Irodahálózatában:
 a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének irodáiban,
 a területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban,
Budapesti és Kereskedelmi Iparkamara esetében elérhető irodák:



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.
 Erste Bank Hungary Zrt.*
 CIB Bank Zrt.**
 Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe
 Gránit Bank Zrt.
 K&H Bank Zrt.***
 MKB Bank Nyrt.
 Oberbank AG Magyarországi Fióktelepe
 OTP Bank Nyrt.
 Raiffeisen Bank Zrt.
 Sberbank Magyarország Zrt.
 Takarékbank Zrt.
 Unicredit Bank Zrt.
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A HITEL CÉLJA:
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,
 1 milliótól 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.

HITELÖSSZEG
1 milliótól akár 250 millió forint. (Az adható hitelösszegre vonatkozó további korlátokat
részletesen lsd. az Üzletszabályzatban.)
A HITEL FUTAMIDEJE
2 vagy 3 év.
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A HITEL TÖRLESZTÉSE
A hitel törlesztésének megkezdésére a türelmi idő (maximum 9 hónap) lejártát követően
kerül sor havi egyenlő összegű törlesztő részletekben.
KAMAT ÉS KÖLTSÉGEK
A Széchenyi Likviditási Hitel GO!-hoz biztosított kamat- és kezelési költségtámogatásnak
köszönhetően a Vállalkozások által fizetendő nettó ügyleti kamat fix 2,5% / év.
A hitel valamennyi költségét és díját részletesen a Széchenyi Likviditási Hitel GO! kondíciós
listája tartalmazza, amely a mindenkor hatályos Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzat 21.
számú melléklete.
A HITEL KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÉKAI
A hitel fő biztosítéka a Garantiqa Zrt. és a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető
kezességvállalása.

HOL IGÉNYELHETI?
A KAVOSZ Zrt. regisztráló Irodahálózatában:
 a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének irodáiban,
 a területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban,
Budapesti és Kereskedelmi Iparkamara esetében elérhető irodák:



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.
 Erste Bank Hungary Zrt.*
 CIB Bank Zrt.**
 Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe
 Gránit Bank Zrt.
 K&H Bank Zrt.***
5









MKB Bank Nyrt.
Oberbank AG Magyarországi Fióktelepe
OTP Bank Nyrt.
Raiffeisen Bank Zrt.
Sberbank Magyarország Zrt.
Takarékbank Zrt.
Unicredit Bank Zrt.

*300 millió forint éves árbevétel feletti vállalkozások esetében.
**100 millió forint alatti összegű hiteligénylés esetén (a CIB Bank által kisvállalati ügyfélkörbe
tartozó ügyfeleknél) kizárólag ingatlan építése, vásárlása, fejlesztése, illetve hitelkiváltás
hitelcél adhatóak meg!
***5 millió forint vagy ezt meghaladó igénylés esetén választható.
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A HITEL CÉLJA:
A már működő mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) részére kialakított, kedvezményes
feltételrendszerű, szabad felhasználású, állami kamat- és kezességi díj-támogatásban
részesített folyószámlahitel, amely kedvező lehetőség vállalkozása átmeneti pénzügyi
gondjainak megoldására.
ELŐNYEI
 állami kamat- és kezességi díjtámogatás,
 akár ingatlanfedezet nélkül,
 gyors és egyszerűsített hitelbírálat,
 az ország több mint 200 pontján igényelhető,
 szabad felhasználású hitel,
 használható átutalás révén, bankkártyával készpénzfelvételre, illetve vásárlásra.
IGÉNYLÉSI FELTÉTELEK
Minden olyan kkv igényelheti, mely
– legalább egy (25 millió forint és a feletti hitelkeret igénylése esetén két) lezárt, teljes
naptári évre vonatkozó működési múlttal rendelkezik,
– nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása.
– Elvárás továbbá, hogy megfeleljen a Széchenyi Kártya Program
Üzletszabályzatában meghatározott egyéb feltételeknek.
A HITELKERET ÖSSZEGE
500 ezertől akár 100 millió forint*.
* Jelenleg az egyes Hitelintézetek az alábbiak szerint fogadnak be Széchenyi Kártya
Folyószámlahitel kérelmeket:
· max. 75 millió forint hitelösszegig: Erste Bank, · max. 100 millió forint hitelösszegig: Budapest
Bank, MKB Bank, UniCredit Bank, OTP Bank, Gránit Bank, Takarékbank, Sberbank, Raiffeisen
Bank.
A HITEL FUTAMIDEJE
1+1 év.
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A hitelszerződés az aláírásától számított 1 év múlva lejár, azonban a felülvizsgálati
kérelem határidőben történő benyújtása és a bank pozitív bírálata esetén a lejárat
további egy évre automatikusan meghosszabbodik.
A második éves lejáratot megelőzően a Vállalkozásnak lehetősége van a
folyószámlahitel újabb 1+1 évre történő „meghosszabbítását” igényelni.

A HITEL TÖRLESZTÉSE
A hitel teljes összegének visszafizetése egyösszegben, a szerződés lejáratának napján
esedékes.
KAMAT ÉS KÖLTSÉGEK
A Vállalkozásnak a hitelkeret megnyitásakor a hitelkeret nagyságától függő bírálati díjat és a
kezességi díj állami támogatáson felüli részét kell megfizetnie.
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 megfizetése esedékes.
Széchenyi Kártya esetén rendelkezésre tartási jutalék nem kerül felszámításra.
A hitel valamennyi költségét és díját részletesen a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel
kondíciós listája tartalmazza, amely a mindenkor hatályos Széchenyi Kártya Program
Üzletszabályzat 12. 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) nagykorú
magánszemély(ek) készfizető kezességvállalása.
25 millió forint feletti hitelösszeg esetén a hitelező bank saját döntése alapján jogosult
ingatlanfedezet bevonását is előírni.
HOL IGÉNYELHETI?
Regisztráló Irodákban:
 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
A fennálló Széchenyi Kártya Folyószámlahitel másik hitelintézetnél is meghosszabbítható
anélkül, hogy azt a vállalkozásnak vissza kellene fizetnie – ez az ún. „bankváltás”, azaz
Széchenyi Kártya Konstrukció keretein belüli, eltérő 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 Széchenyi Kártya igénylés ügyintézési idejével.
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Jelenleg az MKB Bank Nyrt., OTP Bank Nyrt., Budapest Bank Zrt., UniCredit Bank Hungary Zrt.,
a Sberbank Magyarország Zrt., a Takarékbank Zrt., valamint a Raiffeisen Bank Zrt. fogadnak
bankváltás típusú kérelmeket.
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 Hungary Zrt.
*300 millió forint éves árbevétel feletti vállalkozások esetében.
**100 millió forint alatti összegű hiteligénylés esetén (a CIB Bank által kisvállalati ügyfélkörbe
tartozó ügyfeleknél) kizárólag ingatlan építése, vásárlása, fejlesztése, illetve hitelkiváltás
hitelcél adhatóak meg!
***5 millió forint vagy ezt meghaladó igénylés esetén választható.
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A HITEL CÉLJA:
A Széchenyi Turisztikai Kártya GO! 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-, bírálati díj és költségtámogatásban részesített szabad felhasználású
folyószámlahitel.
ELŐNYEI
 kiemelt mértékű állami támogatás révén a Vállalkozások kamat-, kezelési költség és
bírálati díj megfizetése nélkül juthatnak hitelhez,
 a Kormányzat ezen felül a kezességi díjhoz jogcímtől függően akár teljes mértékű
díjtámogatást biztosít,
 a konstrukció keretében max. 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 Kártya GO-t 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 2020. március 31. óta végzi és ezen tevékenység(ek)ből, származott a 2020as üzleti évben a bevételének legalább 30%-a.
 nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása,
 és megfelel a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában meghatározott egyéb
feltételeknek.


A HITELKERET ÖSSZEGE
1 milliótól akár 250 millió forint. (Az adható hitelösszegre vonatkozó további korlátokat
részletesen lsd. az Üzletszabályzatban.)
A HITEL FUTAMIDEJE
1, 2 vagy 3 év.
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A HITEL TÖRLESZTÉSE
A hitel teljes összegének visszafizetése egyösszegben, a szerződés lejáratának napján
esedékes.
KAMAT ÉS KÖLTSÉGEK
A Széchenyi Turisztikai Kártya GO!-hoz biztosított kamat-, kezelési költség és bírálati
díjtámogatásnak köszönhetően a vállalkozás által a hitel futamideje alatt fizetendő nettó
ügyleti kamat fix 0,5%/év.
A hitel valamennyi költségét és díját részletesen a Széchenyi Turisztikai Kártya GO! 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?
A KAVOSZ Zrt. regisztráló Irodahálózatában:
 a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének irodáiban,
 a területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban,
Budapesti és Kereskedelmi Iparkamara esetében elérhető irodák:



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
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VÁLASZTHATÓ HITELINTÉZETEK
 Budapest Bank Zrt.
 Erste Bank Hungary Zrt.*
 CIB Bank Zrt.**
 Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe
 Gránit Bank Zrt.
 K&H Bank Zrt.***
 MKB Bank Nyrt.
 Oberbank AG Magyarországi Fióktelepe
 OTP Bank Nyrt.
 Raiffeisen Bank Zrt.
 Sberbank Magyarország Zrt.
 Takarékbank Zrt.
 Unicredit Bank Zrt.
*300 millió forint éves árbevétel feletti vállalkozások esetében.
**100 millió forint alatti összegű hiteligénylés esetén (a CIB Bank által kisvállalati ügyfélkörbe
tartozó ügyfeleknél) kizárólag ingatlan építése, vásárlása, fejlesztése, illetve hitelkiváltás
hitelcél adhatóak meg!
***5 millió forint vagy ezt meghaladó igénylés esetén választható.
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TÁJÉKOZTATÓ VIDEÓ

A HITEL CÉLJA:
Széles körben felhasználható beruházási hitelcélok, illetve hozzá kapcsolódó forgóeszköz
beszerzésére. 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 (jármű kategóriába nem tartozó)
tárgyi eszközök vásárlása, beszerzése, a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz-beszerzés
(legfeljebb a hitelösszeg 20%-áig), részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés vásárlása.
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.
HITELÖSSZEG
1 milliótól akár 1 milliárd forint. (Az adható hitelösszegre vonatkozó korlátokat lsd. az
Üzletszabályzatában .)
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A HITEL FUTAMIDEJE
Akár 10 év.
A HITEL TÖRLESZTÉSE
A hitel törlesztésének megkezdésére a türelmi időt (maximum 24 hónap) követően kerül sor.
KAMAT ÉS KÖLTSÉGEK
A Széchenyi Beruházási Hitel G!O-hoz biztosított kamat- és kezelési költségtámogatásnak
köszönhetően a vállalkozás által fizetendő nettó ügyleti kamat fix 1%/év.
Zöld, fenntartható és technológiaváltást szolgáló hitelcélokra irányuló hitelkérelmek esetén a
kamat fix 0,5%/év.
A hitel valamennyi költségét és díját részletesen a Széchenyi Beruházási Hitel GO! kondíciós
listája tartalmazza, amely a mindenkor hatályos Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzat 22.
számú melléklete.
A HITEL KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÉKAI
A hitel fő biztosítéka a Garantiqa Zrt. és dologi biztosíték, valamint adott esetekben a
feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása.
HOL IGÉNYELHETI?
A KAVOSZ Zrt. regisztráló Irodahálózatában:
 a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének irodáiban,
 a területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban,
Budapesti és Kereskedelmi Iparkamara esetében elérhető irodák:



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
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VÁLASZTHATÓ HITELINTÉZETEK
 Budapest Bank Zrt.
 Erste Bank Hungary Zrt.*
 CIB Bank Zrt.**
 Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe
 Gránit Bank Zrt.
 K&H Bank Zrt.***
 MKB Bank Nyrt.
 Oberbank AG Magyarországi Fióktelepe
 OTP Bank Nyrt.
 Raiffeisen Bank Zrt.
 Sberbank Magyarország Zrt.
 Takarékbank Zrt.
 Unicredit Bank Zrt.
*300 millió forint éves árbevétel feletti vállalkozások esetében.
**100 millió forint alatti összegű hiteligénylés esetén (a CIB Bank által kisvállalati ügyfélkörbe
tartozó ügyfeleknél) kizárólag ingatlan építése, vásárlása, fejlesztése, illetve hitelkiváltás
hitelcél adhatóak meg!
***5 millió forint vagy ezt meghaladó igénylés esetén választható.
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A HITEL CÉLJA:
Kifejezetten a hazai mikro-, és kisvállalkozások fejlődését segítő állami kamat-, kezelési
költség- és garantőrintézményi kezesség bevonása esetén kezességi díj támogatásban
részesített beruházási hitel, amely felhasználható agrár és nem agár beruházási célok
finanszírozására (például ingatlan vásárlás, építés, fejlesztés, új vagy használt gépek,
berendezések, egyéb (jármű kategóriába nem tartozó) tárgyi eszközök vásárlása, beszerzése
is).

ELŐNYEI
 széles körű beruházási célok megvalósíthatósága,
 szabad felhasználású forgóeszköz beszerzés legfeljebb a hitelösszeg 20%-áig,
 akár kezdő vállalkozások is igényelhetik,
 kiemelt mértékű állami kamat-, kezelési költség- és garantőrintézményi kezesség
bevonása esetén kezességi díj támogatás,
 akár 10 éves futamidő.
IGÉNYLÉSI FELTÉTELEK
Minden olyan mikrovállalkozás jogosult igényelni,
 amelynek nincs lejárt hiteltartozása, vagy köztartozása.
 amely megfelel a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatának Széchenyi Mikrohitel
Konstrukció Szabályzatában (a továbbiakban: Mikrohitel Szabályzat) meghatározott
feltételeknek.
SAJÁT ERŐ
A Vállalkozásnak rendelkeznie kell a beruházás/fejlesztés (beleértve az esetleges szabad
felhasználású forgóeszközhitelrészt is) tervezett összköltsége min. 10 %-ának megfelelő saját
erővel.
HITELÖSSZEG
Minimum 1 millió, maximum 50 millió forint. (Az adható hitelösszegre vonatkozó további
korlátokat részletesen lsd. a Mikrohitel Szabályzatban .)
A HITEL FUTAMIDEJE
Minimum 13, maximum 120 hónap.
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A HITEL TÖRLESZTÉSE
A hitel törlesztésének megkezdésére a türelmi időt (maximum 24 hónap) követően kerül sor.
Havi és negyedéves törlesztési gyakoriság is engedélyezett.
A tőketörlesztéssel egyidőben esedékes a nettó kamat megfizetése is.
KAMAT ÉS KÖLTSÉGEK
A Széchenyi Mikrohitel GO!-hoz biztosított állami támogatásnak köszönhetően a vállalkozás
által a hitel futamideje alatt fizetendő nettó ügyleti kamat a teljes futamidőre fix 0,5%/év.
A hitel valamennyi költségét és díját részletesen a Széchenyi Mikrohitel GO! kondíciós
listája tartalmazza, amely a mindenkor hatályos Mikrohitel Szabályzat 2. számú melléklete.
A HITEL BIZTOSÍTÉKAI
A hitelügylet biztosítékaként legalább egy dologi biztosíték kötelezően bevonandó, amely
lehet a beruházás tárgya is.
Amennyiben a dologi biztosíték fedezeti értéke alapján az ügylet fedezettsége eléri az 50 %-ot,
magánszemély készfizető kezesség bevonása opcionális.
Amennyiben az ügylet fedezettsége nem éri el a 110 %-ot, garantőrintézmény bevonása
kötelező, egyéb esetekben opcionális (mértéke fix 80 %).
HOL IGÉNYELHETI?
A KAVOSZ Zrt. regisztráló Irodahálózatában:
 a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének irodáiban,
 a területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban,
Budapesti és Kereskedelmi Iparkamara esetében elérhető irodák:



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 PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK
 ArteusCredit Zrt.
 Arthur Bergmann Hungary Zrt.
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BG Finance Zrt.
Capital Hitelház Zrt.
Carion Finanszírozási Centrum Zrt.
Central Finance Zrt.
CEP Zrt.
City-Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
Corrigia Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
D.A. Faktor Zrt.
DEBT-INVEST Zrt.
Duna Faktor Zrt.
e-F@ktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
Első Hitelkapu Pénzügyi Zrt.
EPZ Emerald Pénzügyi Zrt.
Eurotrade Capital Zrt.
Foldana Pénzügyi Zrt.
Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.
Magyar Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
Magyar Záloghitel Faktoráló és Pénzügyi Zrt.
Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
MGV Magyar Gazdaság és Vállalkozásfejlesztő Zrt.
New Deal Finance Zrt.
PannonHitel Zrt.
Vállalkozói Hitel Központ Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
Wellum Pénzügyi Zrt.

RÉSZTVEVŐ ÉRTÉKBECSLŐK
 A.N.ZS.Ó 2001 Kft.
 Archi-Solis Bt.
 Bakony-Immo Ingatlanszakértő Kft.
 BERMARK Szakértő Kft.
 Biblio-Markt Kft.
 Estimate Pro Kft.
 Euro-Immo Expert Kft.
 Formianum Kft.
 IDD Budapest Kft.
 Market Vagyonértékelő Kft.
 Mészáros Mária Ingatlanforgalmi és Értékbecslő Kft.
 Pannonhome Kft.
 Phytor Kft.
 Prompt-Immo Kft.
 REÁL-ÉRTÉK Vagyonértékelő Kft.
 Rinpócse 94 Kft.
 Seratus Ingatlan Kft.
 Simon Konzult Kft.
Az értékbecslői díjtáblázat itt tekinthető meg.
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A HITEL CÉLJA:
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.
A HITELKERET ÖSSZEGE
500 ezertől akár 200 millió forint.
Fiatal mezőgazdasági termelő esetén adható hitel maximuma 25 millió forint.
A HITEL FUTAMIDEJE
1, 2 vagy 3 év.
A HITEL TÖRLESZTÉSE
A hitel teljes összegének visszafizetése a szerződés lejáratának napján egyösszegben
esedékes.
KAMAT ÉS KÖLTSÉGEK
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.
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A hitel futamideje alatt a ténylegesen kihasznált kölcsönösszeg után naptári negyedévente
kamattámogatással csökkentett ügyleti kamat, illetve kezelési költség 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 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, ingóság) bevonása is szükséges.
HOL IGÉNYELHETI?
A KAVOSZ Zrt. regisztráló Irodahálózatában:
 a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének irodáiban,
 a területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban,
Budapesti és Kereskedelmi Iparkamara esetében elérhető irodák:



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.
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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.
VÁLASZTHATÓ HITELINTÉZETEK
 Budapest Bank Zrt.
 CIB Bank Zrt.*
 Gránit Bank Zrt.
 Erste Bank Nyrt.
 MKB Bank Nyrt.
 OTP Bank Nyrt.
 Sberbank Magyarország Zrt.
 Takarékbank Zrt.
*50 millió Ft vagy ezt meghaladó összegű igénylések benyújtása lehetséges.
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A HITEL CÉLJA:
Széles körben felhasználható agrár beruházási hitelcélok, illetve hozzá kapcsolódó forgóeszköz
beszerzésre. A hitel elősegíti az agrárvállalkozások 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,
ültetvény telepítése, új vagy használt gép, berendezés, egyéb (jármű kategóriába nem
tartozó) tárgyi eszköz beszerzése, fejlesztése tenyészállat beszerzése, tulajdonrész (üzletrész)
vásárlása.
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. 10 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
Vállalkozásnak rendelkeznie kell a beruházás költsége min. 10 %-ának megfelelő saját erővel.
HITELÖSSZEG
min. 1 millió – max. 1 milliárd forint.
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Az adható hitelösszegre vonatkozó korlátokat lsd. az Üzletszabályzatban
A HITEL FUTAMIDEJE
Akár 10 év.
(Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Krízis Agrárgarancia Program keretében vállalt
kezességvállalás mellett nyújtott hitel esetén: min. 13, max. 72 hónap. Agrár Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány piaci kezességvállalása mellett nyújtott hitel esetén: min 13, max. 120
hónap. Lsd. az Üzletszabályzatban.)
A HITEL TÖRLESZTÉSE
A hitel törlesztésének megkezdésére a türelmi időt (maximum 24 hónap) követően kerül sor
KAMAT ÉS KÖLTSÉGEK
Az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO!-hoz biztosított állami kamat- és kezelési
költségtámogatásnak köszönhetően a vállalkozás által fizetendő nettó ügyleti kamat fix 1%/év.
Zöld, fenntartható és technológiaváltást szolgáló hitelcélokra irányuló hitelkérelmek esetén a
kamat fix 0,5%/év.
A hitel valamennyi költségét és díját részletesen az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO!
kondíciós listája tartalmazza, amely a mindenkor hatályos Széchenyi Kártya Program
Üzletszabályzat 22/a. számú melléklete.
A HITEL BIZTOSÍTÉKAI
A hitel fő biztosítéka az Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető
kezességvállalása és dologi biztosíték valamint adott esetekben a feltételeknek megfelelő
magánszemély készfizető kezességvállalása.
HOL IGÉNYELHETI?
A KAVOSZ Zrt. regisztráló Irodahálózatában:
 a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének irodáiban,
 a területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban,
Budapesti és Kereskedelmi Iparkamara esetében elérhető irodák:



a KAVOSZ Zrt. irodáiban.
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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.
 CIB 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.
*Kizárólag 50 millió Ft vagy ezt meghaladó összegű hitelösszegek
**300
millió
forint
éves
árbevétel
feletti
vállalkozások
***282 millió HUF árbevétel feletti vállalkozások esetében.
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esetében.
esetében.

A HITEL CÉLJA:
 BERUHÁZÁSI HITEL ESETÉN: Gépek, berendezések és más beruházások finanszírozása,
a már meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése,
illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök biztosítása. A beruházási hitel esetén
a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz finanszírozásra fordítható összeg
tevékenységtől függően a folyósított hitel 50%-a lehet.
 FORGÓESZKÖZ HITEL ESETÉN: a mikrovállalkozások forgóeszköz igényeinek
finanszírozása.
 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ MIKROHITEL ESETÉN: a hitel célja, hogy Covid járvány által
leginkább sújtott mikrovállalati szektor vállalkozói minden megkötés nélkül arra
használhassák fel a hitelösszeget, amire leginkább rászorul vállalkozásuk.
A HITEL ÖSSZEGE:
Mindhárom hiteltermék esetén maximum 15.000.000,- Ft. Ugyanazon vállalkozásnak
korlátozás nélkül jóváhagyható a további kérelme, amennyiben a vállalkozás továbbra is
megfelel a pályázati feltételeknek. Az első hitel folyósítását követően folyósított további hitel
esetében a fennálló tőketartozás és az újonnan jóváhagyott hitel együttes összege nem
haladhatja meg a maximális hitelösszeg háromszorosát. A vállalkozás összes tőketartozása a
három hitelfajta kombinációja esetén sem haladhatja meg a 45 millió forintot.
SAJÁT ERŐ MÉRTÉKE:
A hiteligénylő által biztosított saját forrás mértéke 0%.
A HITEL FUTAMIDEJE:
Beruházási hitel és Szabadfelhasználású mikrohitel esetén maximum 15 év, forgóeszköz hitel
esetén maximum 3 év. A tőketörlesztés megkezdése előtti türelmi idő beruházási hitel és
szabadfelhasználású mikrohitel esetén nem lehet több, mint 36 hónap, forgóeszköz hitel
esetén 6 hónap. A kamattörlesztésre nem adható türelmi idő.
A HITEL DÍJAI:
A kamat havonta fizetendő, mértéke évi fix 3.9%. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi
kamat mértéke a lejárt tőkére az ügyleti kamaton felül évi 6,0% és a meg nem fizetett kamatra
szintén évi 6,0%.
A HITEL FOLYÓSÍTÁSA:
A hitel 100%-a a későbbi elszámolás kötelezettsége mellett előfinanszírozható. Az Üzleti
Tervben vállalt beruházás, illetve fejlesztés megvalósításának igazolására a hiteligénylés
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beadásának dátumát követően keletkezett számlák és egyéb bizonylatok fogadhatók el.
Szabadfelhasználású mikrohitel esetén nincs elszámolási kötelezettség.
SZÜKSÉGES BIZTOSÍTÉKOK:
Az MVA az Országos Mikrohitel Program folyamatosságának fenntartása és a Program
forrásainak megőrzése érdekében a hitelek nyújtását biztosítékokhoz köti. A biztosítéknak
legalább a hitelösszeg 100%-át kell fedeznie.
Az Országos Mikrohitel Programban meghatározott biztosítékok: ingatlan jelzálog és annak
biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom, felhatalmazás beszedési megbízás
benyújtására, tulajdonosi és/vagy ügyvezetői készfizető kezesség.
Az Országos Mikrohitel Program keretében megkötött kölcsönszerződéseket és az azokhoz
kapcsolódó biztosítéki megállapodásokat közjegyzői okiratba szükséges foglalni.
A HITELIGÉNYLŐK KÖRE:
 cégnyilvántartásba bejegyzett, vagy bejegyzésre jogosult vállalkozás; vállalkozói
igazolvánnyal rendelkező, vagy arra jogosult, vagy egyéb vállalkozásra alkalmas
jogosítvánnyal rendelkező személy
 a 2004. évi XXXIV. trv. 3.§.(3) a) és b) bekezdése szerint mikrovállalkozásnak minősül
(összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy
mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg),
 a vállalkozás Magyarországon székhelyű, a külföldi tulajdonosi részarány nem
haladhatja meg a 25%-ot
 olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott alkalmassági
kritériumokat, nem birtokolja a kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati
jogainak 25%-át, vagy ezt meghaladó részét,
 a vállalkozás életképes üzleti tervvel rendelkezik,
 rendelkezik az üzletvitelhez szükséges valamennyi készséggel és képesítéssel,
 a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési
kötelezettségeit, nincs lejárt illeték, vagy társadalombiztosítási járulék, vagy
adótartozása,
 a vállalkozásnak hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás felé nincs lejárt hiteltartozása,
 a cég és kapcsolt vállalkozásai nem állnak sem csőd, sem felszámolási eljárás alatt,
egy és ugyanazon vállalkozás vonatkozásában a folyó pénzügyi évben, valamint az azt
megelőző két pénzügyi év során nem részesült az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján
odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatásban az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
2.cikk (2) bekezdésében meghatározott 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében 100.000 eurónak megfelelő
forintösszeget meghaladó mértékben
Bővebb információ: https://bvk.hu/orszagos-mikrohitel-program/
Hasznos linkek:
 https://www.segitunkujrainditani.hu
 http://www.mindentamikrohitelrol.hu
Letölthető dokumentumok:
Üzleti terv (Országos Mikrohitel Program hitelkérelemhez)
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