


Hat hiteltermék minden eddiginél alacsonyabb kamattal, melyek közül biztosan 
talál vállalkozása céljainak megfelelőt:

1. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel

2. Széchenyi Forgóeszköz Hitel 

3. Széchenyi Beruházási Hitel 

4. Agrár Széchenyi Kártya 

5. Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel 

6. Széchenyi  Támogatást Megelőlegező Hitel

Széchenyi Kártya Program



Miért előnyös?

� akár 3 hét alatt,
• alacsony kamattal juthat hitelhez,
� állami kamattámogatással,
� állami kezességi díj támogatással,
� akár ingatlanfedezet nélkül,
� gyors és egyszerűsített a hitelbírálat,
� az ország közel 300 pontján igényelhető

Széchenyi Kártya Program



A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel a már működő mikro-, kis- és
középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami
kamat- és kezességi díj-támogatásban részesített hitelkonstrukció, amely a
legkedvezőbb lehetőség vállalkozása átmeneti pénzügyi gondjainak
megoldására.

Hitelösszeg: 0,5-25 M forint

Futamidő: 1+1 év

Kamattámogatás: 1%

Évi nettó kamat: 5,10%*

Kezességi díj támogatás:    0,7%
*1 havi BUBOR=2,10% esetén

Széchenyi Kártya folyószámlahitel



A vállalkozás tevékenységéhez szükséges forgóeszközök (árukészlet,
alapanyag) és/vagy szolgáltatások számlával igazolható beszerzésének
finanszírozására szolgál.

Hitelösszeg: 1-25 M forint

Futamidő: 13-36 hónap

Kamattámogatás: 2%

Évi nettó kamat: 5,10%*

Kezességi díj támogatás:    0,75%
*1 havi BUBOR=2,10% esetén

Széchenyi Forgóeszközhitel



A hitelfelvétel célja lehet ingatlan építése, vásárlása, fejlesztése; új vagy
használt gép, berendezés, egyéb tárgyi eszköz beszerzése.

Hitelösszeg: 1-50 M forint

Futamidő: 13-120 hónap

Kamattámogatás: 5%

Évi nettó kamat: 1,60%*

Kezességi díj támogatás:    0,65%
*1 havi BUBOR=2,10% esetén

Széchenyi Beruházási Hitel



Az Agrár Széchenyi Kártya a mezőgazdasági szektorban dolgozó, valamint
erdő-, vad- és halgazdálkodással kapcsolatos tevékenységet végző gazdasági
társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, valamint családi gazdálkodók,
őstermelők részére kialakított, kedvezményes feltételrendszerű, állami kamat-
és kezességi díjtámogatásban részesített hitelkonstrukció.

Hitelösszeg: 0,5-25 M forint

Futamidő: 1, 2 vagy 3 éves

Kamattámogatás: 4%

Évi nettó kamat: 2,10%*
*1 havi BUBOR=2,10% esetén

Kezességi díj támogatás:    készfizető kezesség éves díjának 50%-áig azzal a 
korlátozással, hogy a támogatás nem haladhatja 
meg a kezességi díj vetítési alapjának, azaz a 
kezesség összegének 0,75 %-át

Agrár Széchenyi Kártya



Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel

Az Önerő Kiegészítő Hitel lehetőséget ad rá, hogy azok a vállalkozások, akik a 
szükséges önerő hiányában nem tudnak részt venni EU-s pályázatokon vagy 
nyertes projektjüket nem tudják megvalósítani az időközben keletkezett 
likviditási problémájuk miatt, mégis élhessenek a pályázatok adta 
lehetőségekkel.

Hitelösszeg: 0,5-50 M forint

Futamidő: 12-120 hónap

Kamattámogatás: 5%

Évi nettó kamat: 1,60%*

Garanciadíj támogatás: 0,65%
*1 havi BUBOR=2,10% esetén



Széchenyi Támogatást 
Megelőlegező Hitel

A Támogatást Megelőlegező Hitel az elnyert uniós forrásokhoz való gyorsabb 
hozzájutást segíti elő azok megelőlegezése révén.
A hitel csak a már elnyert támogatásokhoz kapcsolódóan igényelhető.

Hitelösszeg: 0,5-50 M forint

Futamidő: 12-60 hónap

Kamattámogatás: 5%

Évi nettó kamat: 1,10%*

Garanciadíj támogatás: 0,65%
*1 havi BUBOR=2,10% esetén



Igénybevétel feltételei

KKV kritériumoknak való megfelelés (pl.: max. 249 fő foglalkoztatott)

Nincs lejárt köztartozás (kivéve NAV átütemezés)

Nincs lejárt hiteltartozása a hiteligénylő vállalkozásnak

A kezes illetve az igénylő magánszemély nem szerepel a KHR-ban aktív
késedelmes tartozással

Nem áll csőd-, felszámolás, végelszámolás alatt

Nincs folyamatban a Vállalkozás ellen végrehajtás

Megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok jogszabályi 
követelményének

6 hónapon belül nem volt 50 %-nál nagyobb tulajdonosváltás





Növekedési Hitel

• A Magyar Nemzeti Bank 2013. június 1-jén indította el 

Növekedési Hitelprogramját (NHP).

• A pénzintézetek részére rendelkezésre bocsátott 

források max. 10%-a fordítható hitelkiváltásra, és min. 90 

%-ot új hitel folyósítására kell felhasználni.

• Kizárólag mikro-, kis- és középvállalkozások,cégek 

pénzkölcsön, pénzügyi lízing és faktoring 

finanszírozására használhatják fel.

• Nem finanszírozható a hitelt igénylő vállalkozás 

tulajdonosaitól, tisztségviselőitől illetve cégcsoportján 

belüli cégtől történő vásárlás.



Főbb jellemzői:

• Kamatláb: 2,5 % (tartalmazza az összes kapcsolódó díj-

és jutaléktételt)

• Hitelösszeg min. 3 millió, maximum 3 milliárd Ft.

• A finanszírozást igénylő cégeknek meg kell felelniük 
a folyósító bank kockázatkezelési feltételeinek is.

• Futamidő:

– Forgóeszköz hitel és faktoring keret szerződés esetén 

max. 3 év

– Beruházási hitel és Uniós támogatás 

előfinanszírozási szerződés esetén max. 10 év



Mire igényelhető a 
Növekedési Hitel?

• Beruházásra (pl.: gép, üzemi-üzleti 

felszerelés beszerzésére, vagy tulajdoni 

jogot jelentő részesedés elérésére)

• Forgóeszköz finanszírozásra (készletek, 

vevői követelések finanszírozására)

• EU-s vissza nem térítendő támogatás 

előfinanszírozására



Növekedési Hitelprogram eddigi 
felhasználása /2014.12.02/

Első szakasz

• Keret 750 Mrd; Hitelszerződés: 701 Mrd;

• Vállalk. száma: 5.960

Második szakasz

• Keret 750 Mrd; Hitelszerződés: 408 Mrd;

• Vállalk. száma: 11.900

Forrás: MNB.hu



Növekedési Hitel regionális 
megoszlása

I. szakasz II. szakasz

Forrás: MNB.hu



Növekedési Hitelprogram Plusz 
/2015.02.18/

Első szakasz

• Keret 500 Mrd; Kamatláb: 2,5%;

• Hitelösszeg: 1 – 500 M Ft-ig

Mire igényelhető?

• csak új hitel nyújtható, meglévő hitelek 

kiváltására nincs lehetőség

• beruházás finanszírozása min 70 %-ban

• forgóeszköz jellegű finanszírozás max 30 %-ban

Forrás: MNB.hu



www.kavosz.hu www.voszborsod.hu
kavosz@kavosz.hu info@voszborsod.hu

Köszönjük a figyelmét!

VOSZ B-A-Z. megyei Szervezete
3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 80.
Tel: 46/413-643;    70/319-4369

E-mail: info@voszborsod.hu


