
 

 

Széchenyi Forgóeszközhitel 
1 milliótól 25 millió forintig 

érvényben: 2010.08.01-étől 

 
 
Kik igényelhetik a Széchenyi Forgóeszközhitelt? 

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 hitelfelvétel célja: 
Forgóeszközök és/vagy szolgáltatások finanszírozása. 
 
Mekkora összeget lehet igényelni? 
A Széchenyi Forgóeszközhöz kapcsolódó hitelösszeg 1-25 millió forint lehet százezrenként ugorva, amelynek 
felhasználása a rendelkezésre tartási idő alatt lehetséges. 
 
Széchenyi Program konstrukcióban résztvevő bankok: 
MKB Bank, OTP, Erste Bank, Sberbank, TÉSZ tag Takarékszövetkezetek és az Integrált Takarékszövetkezetek egyes 
fiókjai, UniCredit Bank, Gránit Bank, Budapest Bank 
A Hitelintézetek folyamatosan csatlakoznak a Széchenyi Forgóeszközhitel konstrukcióhoz, így a jelenleg résztvevő 
Bankfiókok köréről kérjük, érdeklődjön Irodánkban. 
 
A hitel futamideje: 
A Széchenyi Forgóeszközhitel futamideje min. 12 max 36 hónap lehet. A futamidőt a Bank és Ügyfél közötti 
hitelszerződésben szereplő hitel kezdete dátumtól kell számítani.  
 
 
 
 
 



Az 1 millió- 10millió forintos hitelösszeg igénylése: 
Az általános feltételeknek megfelelően lehet igényelni. Az igényelt hitelkeret minimum háromszorosát elérő előző 12 
havi bankszámlaforgalomról szóló igazolás csatolása szükséges a hitelkérelemhez, kivéve, ha a számlavezető bankhoz 
kerül a kérelem benyújtása. 
 
A 10 millió forint feletti hitelösszeg igénylésének speciális feltételei: 
10 MFt feletti hiteligénylés esetén az igényelt hitelkeret min. ötszörösét elérő előző 12 havi számlaforgalomról szóló 
igazolás(ok) csatolása az igénylőlaphoz (amennyiben nem a számlavezető Bankhoz kerül a kérelem benyújtásra, vagy ha 
a számlavezető Banknál nem teljesült teljes egészében az előírt számlaforgalom – értelemszerűen ez esetekben másik 
banki számlaforgalom igazolás benyújtása szükséges).  
Legalább két lezárt, teljes naptári (2x365 nap) éves gazdálkodói múlt és azokra vonatkozó végleges beszámoló ill. 
személyi jövedelemadó bevallás / EVA bevallás megléte. 
A Bank a hitel jóváhagyását 10M Ft felett ingatlan fedezet bevonásához kötheti, azonban nem elvárás, hogy ez az 
ingatlan kapcsolódjon a kezeshez 

 

Mikor kell a hitelt törleszteni és kamatot fizetni? 

A hitel törlesztése havi rendszerességgel történik, a rendelkezésre tartási idő – illetve ha van, a türelmi idő - lejárata 
után. A törlesztés ezt követően havonta a hónap utolsó napján, illetve az utolsó törlesztő részlet esetén a lejárat vagy a 
szerződés megszűnés napján is lehet. A kamatfizetés a tőketörlesztéshez hasonlóan havonta esedékes, az első lehívástól 
számítva. 
 
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 6 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. 8 hónap (tőketörlesztés nem történik, de az igénybevett kölcsönre kamatot és kezelési költséget már 
kell fizetni). 
 
Mennyi kamatot és milyen egyéb költségeket kell fizetnie a vállalkozásnak? 

Az ügyleti kamat 1 havi BUBOR-t maximum 5%-kal haladja meg, ehhez kapcsolódik még a kamat módjára számítandó 
kezelési költséget, mely 0,8%. A kamatterhet állami kamattámogatás csökkenti, a 2015.december 31-ig megkötött 
szerződésekre a kamattámogatás mértéke a futamidő teljes hosszára egységesen 2%.  
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 1,6%-os mértékű készfizető kezességvállalási díjat (garanciadíj) számít fel. Az Állam a 
garanciadíjra 50%-os, de legfeljebb 0,75 százalékpontos garanciadíj-támogatást biztosít a 2015. december 31-ig 
megkötött hitelügyletekre, a teljes összegre, a teljes futamidőre. 
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 Forgóeszközhitel 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 Forgóeszközhitel Konstrukcióhoz társult érdekképviseleti szervezet 
(Társult Szervezet) tagjainak 8.500 Ft regisztrációs díjat kell fizetni. 
Folyósítási jutalék:  
Az egyes számlabenyújtásokhoz kapcsolódó lehívás alkalmával, azt megelőzően fizetendő. Mértéke folyósításonként 
10.000,- Ft. 
 
Hogyan és mire lehet felhasználni a hitelt? 

A Széchenyi Forgóeszközhitel a vállalkozás tevékenységéhez szükséges forgóeszközök és/vagy szolgáltatások 
beszerzésére szolgál. A finanszírozás alapja számlával igazolt vételár lehet.  

 
 
 
 



Mi a hitel biztosítéka? 

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

 társas vállalkozásnál (Kkt., Kft., Rt.) a közvetlen vagy közvetett többségi (min. 50%-os részesedéssel rendelkező) 
tulajdonos (nagykorú, Magyarországon min. 3 éve állandó lakóhellyel rendelkező EU tagállam állampolgár) 
magánszemély vagy magánszemélyek készfizető kezessége, 

 betéti társaságnál a kezesek között legalább egy kültagnak is kell lenni, vagyis ha a többségi tulajdonos beltag, akkor a 
beltag kezességvállalásán kívül egy kültag kezessége is kell, ha a többségi tulajdonos kültag, akkor ő elég kezesnek, 

 szövetkezeteknél azon magánszemély(ek) készfizető kezessége szükséges, akik a legnagyobb, de legalább 10%-os 
tulajdonrésszel rendelkeznek, 

 egyéni vállalkozónál nagykorú, Magyarországon min. 3 éve állandó lakóhellyel rendelkező Európai Unió tagállam-
állampolgár magánszemély készfizető kezessége, 

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

 A hitelt folyósító Bank előírja, hogy a Vállalkozás a Banknál nyitott pénzforgalmi bankszámláján a részére megítélt 
hitelkeret legalább 3-szorosának, 10 MFt feletti hitelösszeg esetén pedig legalább ötszörösének 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 és Egyéni cég 

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

 egyéni vállalkozó személyazonosító okirata(i) 
és adókártyája 

 egyéni vállalkozói igazolvány 

 30 napnál nem régebbi az elmúlt teljes 
hónapra vonatkozó pénzforgalmi bank-
számlakivonat (ha nem a számlavezető 
bankhoz kerül az igénylést) 

 SZJA bevallás az utolsó két lezárt, teljes 
üzleti évről (amennyiben van két éves gazd. 
múlt) 

 Együttes bővített adóigazolás, mely igazolja, 
hogy a vállalkozásnak nincs lejárt 
adótartozása 

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

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

 1-10 MFt összegű hitelkeret igénylés esetén 
minimum az igényelt hitelkeret 
háromszoros, 10 MFt felett az igényelt 
hitelkeret ötszörös összegére vonatkozó 
előző 12 havi számlaforgalom igazolás (ha 
nem a számlavezető Bankhoz kerül a 
kérelem benyújtásra) 

 Az engedélyköteles, illetve a bejelentés-
köteles tevékenységek esetében az érvényes 
engedélyek és a bejelentést támasztó 
igazolások bemutatása, másolata 

 

 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 

 el nem bírált cégbírósági kérelmek 

 a legutolsó, egységes szerkezetbe foglalt társasági 
szerződés, alapító okirat (és azok módosításai), aláíró 
személy(ek) aláírási címpéldánya(i) 

 aláíró személy(ek) személyazonosító okirata(i) és adókár-
tyája 

 30 napnál nem régebbi az elmúlt teljes hónapra 
vonatkozó pénzforgalmi bankszámlakivonat (ha nem a 
számlavezető bankhoz kerül az igénylést) 

 Együttes bővített adóigazolás, mely igazolja, hogy a 
vállalkozásnak nincs lejárt adótartozása 

 A vállalkozás utolsó egy évi lezárt pénzügyi beszámolója 
(mérleg, eredménykimutatás vagy eredménylevezetés 
kiegészítő melléklet, (amennyiben van 2 éves működési 
múlt) ill. amennyiben előírás a könyvvizsgálói jelentés) ill. 
EVA bevallása, egyéni cég esetén az utolsó lezárt évre 
vonatkozó szabályozás ill. azon belüli a cég döntése 
szerint személyi jövedelemadó vagy EVA bevallás vagy 
beszámoló.  

 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 

 1-10 MFt összegű hitelkeret igénylés esetén minimum az 
igényelt hitelkeret háromszoros, 10 MFt feletti igénylés 
esetén az igényelt hitelkeret ötszörös összegére 
vonatkozó előző 12 havi számlaforgalom igazolás (ha 
nem a számlavezető Bankhoz kerül a kérelem 
benyújtásra) 

 Kapcsolt vállalkozás cégkivonata és társasági szerződése 
(amennyiben a magánszemély kezes a kapcsolt 
vállalkozás tulajdonosai közül kerül ki) 

 Az engedélyköteles, illetve a bejelentés-köteles 
tevékenységek esetében az érvényes engedélyek és a 
bejelentést támasztó igazolások bemutatása, másolata. 

 

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 

 


