
VELÜNK LEHETSÉGES

HITEL CÉLJA

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.
ZÖLD Hitelcél feltételei kidolgozás alatt

HITELÖSSZEG min. 1 millió Ft, max. 1 milliárd Ft1

DEVIZANEM HUF

KONDÍCIÓK

Széchenyi Beruházási Hitel GO!

Kamat (p.a.) 1,00% (Zöld hitelcél 0,50%)

Kezelési költség (p.a.) 0,00%

Kezességi díj (p.a.) 0,08%-1,00%

Szerződéskötési díj 1,5% max. 1,5 millió Ft

Folyósítási jutalék 15.000 Ft/folyósítás

Regisztrációs díj 
(irodában fizetendő)

Nincs tagság 17.000 Ft / Társult szervezet tag 8.500 Ft /  
VOSZ vagy Kamarai tag 0 Ft

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
kezességvállalási díja KAVOSZ Zrt. honlapján közzétett kondíciós lista szerint  

IGÉNYBEVEVŐK  
KÖRE

A Széchenyi Kártya Program GO!-ban befogadható vállalkozások köre:
•  KKV kategóriába tartozó Ügyfelek
•  Cégjogi szempontból: közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, 

részvénytársaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, szövetkezet 
•  Azon Ügyfelek is igényelhetnek SZKP keretében hitelt, melyek nem rendelkeznek legalább egy lezárt, 

teljes naptári (365 nap) évre vonatkozó - a vállalkozási formához igazodó - beszámolóval, bevallással, 
illetve nyilatkozattal 

•  KIZÁRT azon Ügyfelek igénye, amelyekben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett 
tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen eléri vagy 
meghaladja a 25%-ot (nem kell alkalmazni ezt a rendelkezést akkor, ha  a KKV tv.  19. § 1. pontjában 
meghatározott befektetők állnak a vállalkozással a  KKV tv. 4. § (2) bekezdése szerinti kapcsolatban)

HITELÖSSZEG 
KORLÁTOZÁSOK

Az adható hitel összegét úgy kell megállapítani, hogy az igényelt hitel támogatástartalma beleférjen 
a Vállalkozás adott jogcímű (de minimis vagy átmeneti) szabad támogatási keretébe. 
Továbbá átmeneti támogatási kategória COVID19 esetén:
•  valamennyi átmeneti támogatási jogcímen adott hitel együttes összege nem haladhatja meg a 2019 évi 

(vagy  az  utolsó  rendelkezésre  álló  évi) bérköltség 2x-ét vagy a 2019 évi árbevétel 25%-át

SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI HITEL GO! 

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ

TÁMOGATOTT, GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. KEZESSÉGÉVEL 
BIZTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI HITEL

HATÁLYOS: 2022.01.01-TŐL



VELÜNK LEHETSÉGES

KIZÁRÓ 
FELTÉTELEK

•  a Vállalkozásnak van el nem bírált Széchenyi Beruházási Hitel Plusz igénylése folyamatban az aktuális 
kérelem bírálatában érintetthez képesti más hitelintézetnél

•  Amennyiben a Vállalkozás rendelkezik bármilyen típusú SZB/ASZK  hitellel, vagy el nem bírált SZB/ASZB  
igénylése van folyamatban, úgy az igényelt, ill. fennálló (leszerződött) SZB , ASZB  hitelügyleteinek együttes 
összege nem haladhatja meg a 6.2 pont szerinti max. összeget (azaz a 1000 millió forintot) és az igényelt 
hitel összegére és futamidejére számított adott támogatási jogcímen elegendő szabad támogatási kerettel 
kell rendelkeznie.

FONTOS: befejezett (pénzügyileg teljesített és aktivált) beruházásra Széchenyi Újraindítási Beruházási 
Hitel nem igényelhető, kivéve hitelkiváltás cél esetén. 

HITEL  
FELHASZNÁLHATÓ

• Immateriális javak beszerzése
• Ingatlan építése, vásárlása, fejlesztése.
•  járműveken belül kifejezetten csak az alábbi eszközök beszerzése: kis- és nagyhaszon gépjárművek 

(vontatmányaik). 
Átmeneti jogcímen nyújtott támogatást tartalmazó Széchenyi Beruházási Hitel GO! esetén tehergépjármű 
vásárlás is lehetséges

•  Egyéb (jármű és ingatlan kategóriába nem tartozó) új vagy használt tárgyi eszköz (pl.  gép, berendezés, 
egyéb tárgyi eszköz) beszerzése, fejlesztése 

•  üzletrész, tulajdonrész vásárlás;
•  A beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz-beszerzés (legfeljebb a hitelösszeg 20%-áig).
•  hitelkiváltás (részbeni hitelkiváltás is engedélyezett), az alábbi korlátozásokkal:

o  Kizárólag olyan célra felvett beruházási hitel (illetve beruházási hitelt kiváltó hitel) és pénzügyi lízing 
(a továbbiakban együtt: hitelkiváltás) váltható ki a jelen konstrukció keretében, amelyek eredeti hitelcélja 
is megfelel jelen konstrukció keretében finanszírozható hitelfelhasználási céloknak.

o  SZB GO! keretében csak (kizárólag ugyanazon) a Vállalkozás által belföldi hitelintézettől vagy pénzügyi 
vállalkozástól forintban vagy devizában felvett, piaci árazás szerint nyújtott beruházási kölcsön vagy 
pénzügyi lízing kiváltására van lehetőség. 

o  átmeneti vagy csekély összegű jogcímen nyújtott támogatást tartalmazó hitelügylet keretében saját 
hitelintézet által kötött hitelszerződés hitelkiváltására irányuló fenti feltételeknek megfelelő hitelnyújtás 
csak akkor engedélyezett, ha 
•  Bank ezen hitelkiváltással egyidőben, ugyanezen vagy ettől eltérő hitelügylet keretében (ez utóbbi nem 

csak Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukció keretében nyújtott hitelügylet lehet) legalább 10 %-os 
többletlikviditást biztosít a Vállalkozás részére Garantiqa kezességgel biztosított hitelügylet keretében 
vagy 

•  tőketörlesztésre legalább 6 hónap türelmi idő kerül biztosításra.
•  A fenti feltétel Garantiqa Krízis Garanciaprogram (ide nem értve az Investment Hitelgarancia 

Programot) keretében garantált SZB GO! esetén csak a saját hitelintézet által, 2020. január 1. napját 
megelőzően kötött hitelszerződések kiváltása esetén alkalmazandó.

•  Más bank által kötött hitelek kiváltása esetén fenti korlátozás nem alkalmazandó.

Nem piaci árazású hitelek vagy lízingügyletek az alábbiak, így ezek megléte esetén kizárt az ügyfél 
a programból:
- amelyet a KKV a Növekedési Hitelprogramban vett fel
- amelyben a KKV közvetlen kamattámogatásban részesült (pl. Széchenyi Kártya Program)
- amelyet pénzügyi intézmény EU-s forrásból nyújtott (pl. „MFB Pontokon keresztül nyújtott hitelek”)
-  amelyben a KKV kedvezményes kamatát a hitelnyújtó, illetve refinanszírozó intézmény kamatkiegyenlítése, 

költségvetési támogatása vagy piacinál kedvezőbb forrásbevonása tette lehetővé (Pl. Eximbank/MFB által 
refinanszírozott konstrukciók)

15 FUTAMIDŐ

Átmeneti COVID19 jogcímen nyújtott hitel esetén: min. 13 hó max. 72 hó
Átmeneti COVID19 jogcímen, Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment Hitelgarancia keretében nyújtott 
hitel esetén: min. 13 hó max. 120 hó
De minimis jogcímen nyújtott hitel esetén: min. 13 hó max. 120 hó 

RENDELKEZÉSRE 
TARTÁSI IDŐ max. 23 hónap

TÜRELMI IDŐ Minimum a rendelkezésre tartási idővel megegyező max 24 hónap.

TÖRLESZTÉS
Havonta/negyedévente a türelmi idő lejáratát követően, adott naptári hónap/negyedév utolsó munkanapján, 
majd azt követően havonta/negyedévente az adott időszak utolsó munkanapján egyenlő összegű törlesztő 
részletekben, ill. az utolsó törlesztő részlet esetén a lejárat vagy a hitelszerződés megszűnés napján.

SAJÁT ERŐ A beruházás tervezett (bruttó vagy nettó, attól függően, hogy a finanszírozásnál bruttó, vagy nettó költségek 
vehetők figyelembe) költsége min. 10%-a.

BIZTOSÍTÉKI KÖR

Garantiqa készfizető kezességvállalása: 
A Garantiqa átmeneti támogatási jogcímen nyújtott támogatást tartalmazó hitelügyletek esetén 90 
%-os, de minimis támogatási jogcímen nyújtott támogatást tartalmazó hitelügyletek és Garantiqa Krízis 
Garanciaprogram Investment Hitelgarancia esetén 80 %-os mértékű készfizető kezességet vállal.
Kötelező dologi biztosíték: 
A hitelügylet biztosítékaként legalább egy dologi biztosíték („kötelező dologi biztosíték”) kötelezően 
bevonandó, amely lehet a beruházás tárgya is - kivéve üzletrész, tulajdonrész, vásárlás, illetve immateriális 
javak beszerzésére irányuló hitelcél esetén.
Magánszemély készfizető kezességvállalása.                       



1 1 Mrd Ft feletti hitelösszegre vonatkozó hitelkérelem befogadása a KAVOSZ Zrt. egyedi engedélye alapján lehetséges. Ez esetben nem kötelező 
a Garantiqa kezességvállalásának a bevonása, illetve annak igénylése esetén a Garantiqa jogosult 80 vagy 90%-nál kisebb mértékű kezességválla-
lásra ajánlatot tenni.

A jelen kereskedelmi kommunikációban közölt információ nem minősül a Ptk. 2013. évi V. törvény 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek, kizárólag tájé-
koztató jellegű és a teljesség igénye nélkül a hivatkozott termék a Budapest Banknál elérhető egyes főbb jellemzőit tartalmazza! A Budapest Bank 
Zrt. az ajánlati kötelezettséget ezúton kifejezetten kizárja, a kötelezettségvállalás minden esetben egyedi hitelbírálat függvénye. A Széchenyi Kártya 
Program GO! Konstrukció feltételeit a KAVOSZ Zrt. Üzletszabályzata tartalmazza. 

2022. január

IGÉNYLÉS

A Széchenyi Kártya Program keretében nyújtott hitelek igénybevételének feltétele, hogy a vállalkozás által 
benyújtott igénylést az Ügyfél által kiválasztott Bank minősítési eljárása során pozitívan értékelje, azaz 
a Vállalkozást hitelképesnek találja, és az ügylet megfeleljen a Garantiqa feltételeinek. Hitelszerződés 
megkötésére 2022. március 31-ig van lehetőség

RÉSZLETES  
TERMÉKLEÍRÁS

Széchenyi Beruházási Hitel GO!:  
https://www.kavosz.hu/hitelek/szechenyi-beruhazasi-hitel-go/


