
 

 

SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI 
HITEL 

1 milliótól 50 millió forintig 
érvényben: 2010.09.01-étől 

 
 
Kik igényelhetik a Széchenyi Beruházási hitelt? 

Olyan egyéni vállalkozók és társas vállalkozások (Bt, Kkt, Kft, Rt és Szövetkezet), akik 

 rendelkeznek egy lezárt, teljes naptári évre vonatkozó – a vállalkozási formához igazodó – éves vagy egyszerűsített 
beszámolóval, vagy adóbevallással; 

 nincs lejárt köztartozásuk; 

 árbevételük, illetve a foglalkoztatottak létszáma alapján legfeljebb mikro-, kis- és középvállalkozások; 

 rendelkeznek a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel; 

 a vállalkozásnak lejárt hitel-, kölcsönszerződésből vagy bankgarancia szerződésből eredő tartozása nem áll fenn; 

 a vállalkozás ellen csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás nem folyik; 

 a vállalkozás nem devizakülföldi; 

 fő tevékenységük nem fegyver és lőszergyártás (TEÁOR 2540), szerencsejáték és fogadás (TEÁOR 9200), katonai 
harcjármű gyártása (TEÁOR 3040), egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR 9609), pénzügyi közvetítés – biztosítás, 
viszontbiztosítás, nyugdíjalapok -, egyéb pénzügyi tevékenység (TEÁOR 6411-6630), növénytermesztés, 
állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás ill. halászat, halgazdálkodás 
(TEÁOR 01,02,03); szénbányászat (TEÁOR 05); 

 nem igényelhetik a hitelkeretet azon vállalkozások, akik kizárólag export tevékenységet folytatnak; 

 egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű támogatás jogcímén odaítélt támogatás támogatás-tartalma - 
három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 
eurónak megfelelő forintösszeget; 

 ki van zárva a vállalkozás a konstrukcióból, ha a társaságban a kártyaigénylést megelőző 6 hónapon belül 50%-nál 
nagyobb mértékű tulajdonosváltásra került sor, kivéve ha a korábbi tulajdonos elhalálozása vagy a kártya  
futamidejének meghosszabbítása céljából adja be Széchenyi Kártya igénylését, 

 szintén ki van zárva, ha építőipari vállalkozás nincs nyilvántartásban véve; 

 a vállalkozás megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok mindenkori hatályos jogszabályban meghatározott 
követelményeinek 

 
 
A hitel célja 
Kis-és középvállalkozások fejlesztéseinek, beruházásainak megfelelő formában, hosszútávon történő finanszírozása ez 
által a beruházási kedv ösztönzése, a vállalkozások versenyképességének fenntartása. 
 
 
Mekkora összeget lehet igényelni? 
A Széchenyi Beruházási Hitelhez kapcsolódó hitelkeret 1millió és 50 millió forint lehet százezrenként ugorva. 
 
 
Széchenyi Beruházási hitel konstrukcióban résztvevő bankok: 
MKB Bank, UniCredit Bank, Budapest Bank, Sberbank, TÉSZ tag Takarékszövetkezetek és az Integrált 
Takarékszövetkezetek egyes fiókjai, Gránit Bank. 
 
 
A hitel futamideje: 
A hitel futamideje min. 13, max. 120 hónap. 
A futamidőt a Bank és Ügyfél közötti hitelszerződésben szereplő hitel kezdete dátumtól kell számítani. 
 
 
 
 



A hitelfelhasználás céljai az alábbiak lehetnek: 
 

 Ingatlan építése, vásárlása, fejlesztése (amennyiben a beruházás tárgya egyértelműen kapcsolódik a vállalkozás 
által végzett, vagy üzleti tervében szerepeltetett végezni kívánt tevékenységéhez);  

 Új vagy használt gép, berendezés, egyéb tárgyi eszköz beszerzése (amennyiben a beruházás tárgya egyértelműen 
kapcsolódik a vállalkozás által végzett, vagy üzleti tervében szerepeltetett végezni kívánt tevékenységéhez);  

 A beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz beszerzés (legfeljebb a hitelösszeg 20%-áig) 
A hitelből megkezdett beruházási is finanszírozható. 

 

A kölcsön ÁFA finanszírozásra, ill. hitelkiváltásra valamint kapcsolt vállalkozástól és a hiteligénylő vállalkozás 
tulajdonosaitól történő eszközvásárlásra nem fordítható, melyet az Ügyfél a Nyilatkozat aláírásával tudomásul vesz.  

A hitel hitelcélnak megfelelően történő felhasználását számlákkal vagy azzal egyenértékű számviteli dokumentumok 
eredeti példányának bemutatásával, ill. másolatának benyújtásával szükséges igazolni. 
 
A hitel feltételei: 
A hiteligénylőnek rendelkeznie kell a beruházás tervezett költsége min. 20 %-ának megfelelő igazolt saját erővel. 
Legfeljebb a hitelkérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül keletkezett számlák vagy annak megfelelő számviteli 
bizonylatok is elszámolhatók saját erőként. Amennyiben a Vállalkozás rendelkezik Széchenyi Beruházási hitellel, vagy el 
nem bírált Széchenyi Beruházási hitel igénylése van folyamatban, úgy az igényelt ill. fennálló (leszerződött) Széchenyi 
Beruházási Hiteleinek együttes összege nem haladhatja meg az 50 millió forintot. Amennyiben egy ügyfél egy időben 
rendelkezik élő (leszerződött) vagy elbírálás alatt lévő bármilyen Széchenyi Kártya Programon belüli termékkel, úgy ezek 
együttes összege a folyamatban lévő igényléssel együtt nem haladhatja meg a 150 MFt-ot. 

 

Mikor kell a hitelt törleszteni és kamatot fizetni? 
Naptári negyedéves és havi tőketörlesztésre is lehetőség van. A tőketörlesztés lineáris. 
A tőke törlesztése  

 negyedéves tőketörlesztés esetén a türelmi idő lejárati dátumát (év/hó/nap) követő legközelebbi naptári 
negyedév végén (utolsó munkanapján), ezt követően naptári negyedév utolsó munkanapján 

 havi tőketörlesztés esetén a türelmi idő lejárata hónapjának végén (utolsó munkanapján) kezdődik, majd ezt 
követően havonta a hónap utolsó munkanapján,  

 illetve az utolsó törlesztő részlet esetén a lejárat vagy a szerződés megszűnés napján esedékes. 
Kamatfizetés 
Naptári negyedéves és havi kamatfizetés is lehetséges. 
A kamatfizetés a tőketörlesztéssel egy időben esedékes, kivéve a türelmi időszak alatt, amikor a kamatfizetési 
kötelezettség  

 naptári negyedéves kamatfizetés alkalmazása esetén az első kölcsönösszeg lehívás hónapjához képesti 
legközelebb naptári negyedév végén (utolsó munkanapján) 

 ill. havi kamatfizetés alkalmazása esetén az első kölcsönösszeg lehívás hónapjának végén (utolsó munkanapján)  
 
Fogalmak: 
Hitelkezdet dátuma:alapesetben a hitelszerződés megkötésének napja, kivéve ha a hitel kezdeteként a hitelszerződésben 
ennél későbbi dátum kerül meghatározásra. Ezen dátumtól számítódik a futamidő, a rendelkezésre tartási idő és a 
türelmi idő is. 
Rendelkezésre tartási idő: maximum 18 hónap ezen időszak alatt lehet lehívó levelet benyújtani, ezt követően nincs 
lehetőség folyósításra. 
Türelmi idő: Türelmi idő, azaz amíg nincsen tőketörlesztési kötelezettség: minimum a rendelkezésre tartási idővel 
megegyező, max. 24 hónap (tőketörlesztés nem történik, de az igénybevett kölcsönre kamatot és kezelési költséget-et 
már kell fizetni). 
 
Mennyi kamatot és milyen egyéb költségeket kell fizetnie a vállalkozásnak? 

Hitelkamat: 
A futamidő alatt rendszeresen fizetendő hiteldíj ügyleti kamatból és kamat módjára számítandó 
kezelési költségből áll, és a kihasznált hitelösszegre vetített. A hitel kamata: 1 havi BUBOR + 4,5% (évente), valamint kamat 

módjára számítandó kezelési költséget, mely 0,8%. A kamatterhet állami kamattámogatás csökkenti, 2015-ben a kamattámogatás 
mértéke a teljes összegre az adott ügylet futamidejének első három évére 5%. 

 

 



Regisztrációs díj: 

A Széchenyi Kártya Programban azon Vállalkozások is részt vehetnek, melyek nem tagjai érdekvédelmi szervezetnek. 
Ezek a Vállalkozások az egyszeri 17.000 Ft regisztrációs díj megfizetése esetén adhatják be igénylésüket. Amennyiben a 
Vállalkozás tagja vagy a Széchenyi Beruházási Hitel igénylésével egy időben tagjává válik valamely területi kereskedelmi 
és iparkamarának vagy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének nem kell regisztrációs díjat fizetnie. 
Egyéb a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióhoz társult érdekképviseleti szervezet (Társult Szervezet) tagjainak 
8.500 Ft regisztrációs díjat kell fizetni. 

Szerződéskötési díj: 
A Bankok a szerződéskötéskor (azt megelőzően) a szerződésben szereplő hitelösszeg 1,5%-ának megfelelő díjat 
számítanak fel. A díj elnevezése eltérhet a címben szereplőtől, mértéke és esedékessége azonban nem. 
 
Garanciadíj 
A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a készfizető kezességvállalás díjaként a hitelszerződésben meghatározott hitelkeret 80%-
ára vetítve 1,3%-os mértékű készfizető kezességvállalási díjat (garanciadíj) számít fel.  
Az Állam a garanciadíjra 50%-os, de legfeljebb 0,65 százalékpontos garanciadíj-támogatást biztosít a 2015. december 
31-ig megkötött hitelügyletekre, a teljes összegre, a teljes futamidőre. 
 
Folyósítási jutalék:  
Az egyes számlabenyújtásokhoz kapcsolódó lehívás alkalmával, azt megelőzően fizetendő. Mértéke folyósításonként 
15.000,- Ft. 
 
Késedelmi kamat: 
A Bank az esedékes kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a hirdetményben közzétett vagy a hitelszerződésben 
meghatározott késedelmi kamat felszámítására jogosult. 
 
A hitelszerződésben vállalt számlaforgalom nem teljesítése esetén felszámított különdíj: 
A szerződésben vállalt kötelező számlaforgalom nem teljesítése esetén a Banknak jogában áll a vállalt és a teljesített 
számlaforgalom közötti különbözetre vetítve különdíjat felszámítani. A különdíj mértéke 1 %. A különdíj megfizetése a 
Bankok Hirdetményében / Kondíciós listájában meghatározott időpontban esedékes. 
 
Mi a hitel biztosítéka? 

 a Hitelgarancia ZRt. készfizető kezességvállalása a fennálló hiteltartozás 80%-áért, 

 egyéni vállalkozó, egyéni cég és társas vállalkozás esetében is egy magánszemély készfizető kezessége, aki megfelelő 
a következő kritériumoknak: nagykorú, Magyarországon min. 3 éve állandó lakóhellyel rendelkező EU tagállam 
állampolgára, aki egyéb hiteleket is figyelembe véve maximum 50 millió forintig vállalhat kezességet. 

 hitelkeret zárolására vonatkozó jog, bankszámla terhelési jog, azonnali beszedési megbízásra felhatalmazás a 
hitelező bank javára, 

 a hitelt folyósító bank előírhatja, hogy a vállalkozás a banknál nyitott pénzforgalmi bankszámláján a részére 
megítélt hitelkeret legalább 3-szorosának (10 millió Ft-ig ), illetve 5-szörösének (10millió Ft feletti hitelkeretek 
esetén) megfelelő összegű éves forgalmat bonyolítson le. 

 
Hogyan igényelhető? 
A vállalkozás a székhely vagy telephely (fióktelephely) szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamaránál 
igényelheti a hitelt.  
Az igényléshez szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak kamaránk Ügyfélszolgálatán, valamint letölthető az 
internetről a www.kavosz.hu weboldalról.  
 



Milyen dokumentumokat kell eredetiben benyújtani az igényléskor? 

Egyéni vállalkozások Társas vállalkozások 

 igénylési lap, nyilatkozat a konstrukcióban 
való részvételhez, (pótlap) 

 egyéni vállalkozó személyazonosító okirata(i) 
és adókártyája 

 Vállalkozói igazolvány, vagy a 2009. évi CXV. 
törvény 9. paragrafusában meghatározott 
igazolás 

 Bővített APEH igazolás, mely igazolja, hogy 
a vállalkozásnak nincs lejárt adótartozása 

 SZJA bevallás az utolsó két lezárt, teljes üzleti 
évről 

 Magánszemély készfizető kezes(ek) személy-
azonosító okirata(i) és adókártyája (vagy ezek 
fénymásolata, ha a kezes nincs jelen az ügyin-
tézésnél) 

 Egyszerűsített üzleti terv 

 Érdekvédelmi vagy Társult Szervezet 
igazolása, mely tanúsítja, hogy a vállalkozás a 
Szervezet tagja és nincs tagdíjhátraléka 

 Ingatlan építés, felújítás esetén: költségvetés(i 
terv) eredeti példánya, építési engedély (ha 
szükséges, és van) eredetiben bemutatott, 
másolatban csatolt példánya 

 A hitelből megvásárolni kívánt vagyontárgyak 
listája (és a rájuk vonatkozó árajánlat vagy 
egyéb, értéküket alátámasztó dokumentum, 
előszerződések stb. 

 igénylési lap, nyilatkozat a konstrukcióban való 
részvételhez, (pótlap) 

 30 napnál nem régebbi cégkivonat, melyből csak a 
Kamarában letöltött változat fogadható el(3500 Ft), ill. 6 
hónapon belüli változás esetén az erre vonatkozó végzés 

 a legutolsó, egységes szerkezetbe foglalt társasági 
szerződés, alapító okirat (és azok módosításai), 
nyilatkozatot és az igénylési lapot aláíró személy(ek) 
aláírási címpéldánya(i), vagy ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírásmintája 

 Bővített APEH igazolás, mely igazolja, hogy a 
vállalkozásnak nincs lejárt adótartozása 

 aláíró személy(ek) személyazonosító okirata(i) és 
adókártyája 

 Utolsó lezárt év pénzügyi beszámolója (mérleg, 
eredménykimutatás vagy eredménylevezetés, kiegészítő 
melléklet, ill. amennyiben előírás könyvvizsgálói jelentés) 

 Az utolsó lezárt év pénzügyi beszámolóját alátámasztó, 
utolsó oldalán cégszerűen aláírt főkönyvi kivonat 

 Tárgynegyedév főkönyvi kivonata, utolsó oldalon 
cégszerűen aláírva 

 Magánszemély készfizető kezes(ek) személyazonosító 
okirata(i) és adókártyája (vagy ezek fénymásolata, ha a 
kezes nincs jelen az ügyintézésnél) 

 Érdekvédelmi vagy Társult Szervezet igazolása, mely 
tanúsítja, hogy a vállalkozás a Szervezet tagja, és nincs 
tagdíjhátraléka 

 Egyszerűsített üzleti terv 

 Ingatlan építés, felújítás esetén: költségvetés(i terv) 
eredeti példánya, építési engedély (ha szükséges, és van) 
eredetiben bemutatott, másolatban csatolt példánya 

 A hitelből megvásárolni kívánt vagyontárgyak listája (és a 
rájuk vonatkozó árajánlat vagy egyéb, értéküket 
alátámasztó dokumentum, előszerződések stb. 

 

 

Széchenyi Kártya igénylések beadása időpont egyeztetést követően:  

CSMKIK   Szeged, Párizsi krt. 8-12.  tel.: 62/554-264 

 Hmvhely, Táncsics M. u. 15.  tel.: 62/653-742 

 Szentes, Munkácsy utcai Filep Ház (Mérleg Adótanácsadó és 
Könyvelőiroda)  tel: 30/388-7429 

 


