
Elindultak a kedvezményes új hitelprogramok 

A kormány korábbi bejelentése alapján Széchenyi Kártya Program MAX néven folytatódik a hazai kkv-

szektor versenyképességének elősegítését és tartós növekedési feltételeinek megteremtését 

szolgáló államilag támogatott hitelprogram. Konkrét hitelkérelmek benyújtására várhatóan e hét 

közepétől lesz lehetőség a KAVOSZ Zrt. országos lefedettségű regisztráló irodahálózatában.   

SZÉCHENYI KÁRTYA MAX-ÉS LÍZING PROGRAMOK 

 Maximális összeg Ügyfélkamat Maximális futamidő 

Széchenyi Kártya 
Folyószámlahitel 

250 millió Ft 3,5% 3 év 

Széchenyi Likviditási 
Hitel 

250 millió Ft 3,5% 3 év 

Széchenyi Beruházási 
Hitel 

400 millió Ft 1,5% 10 év 

Energiahatékonyság-
javítást és 
technológiaváltást 
segítő 
többlettámogatott 
alkonstrukció 

400 millió Ft 0,5% 10 év 

Széchenyi Lízing 
Konstrukció 

400 millió Ft 3,5% 10 év 

Széchenyi Mikrohitel 50 millió Ft 1% 10 év 

 

1. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX 

A vállalkozások átmeneti likviditási 

problémáinak áthidalására szolgáló szabad 

felhasználású folyószámlahitel, a hitelkeret 

összege: 1 milliótól akár 250 millió forint. A 

vállalkozás napi működésével kapcsolatos 

valamennyi kiadás finanszírozására 

fordítható. A lehívott összeg a visszatöltés 

után ismételten igénybe vehető. A 

Vállalkozások ukrán válság miatt 

megnövekedett villamosenergia-, gáz- és távfűtés kapcsán jelentkező energiaköltségeinek 

finanszírozására jelenthet megoldást a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX többlettámogatott, 

szabad felhasználású folyószámlahitel része, a Széchenyi Energiakártya, amely nettó ügyleti kamata 

csak fix 1%/év.* 

A hitel futamideje: Maximum 3 év, kapcsolódó Energiakártya esetén  1 év. A hitel törlesztése: A hitel 

teljes összegének visszafizetése egy összegben, a szerződés lejáratának napján esedékes. Kamat és 

költségek: A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX-hoz biztosított kamattámogatásnak 



köszönhetően a vállalkozás által a hitel futamideje alatt fizetendő nettó ügyleti kamat fix 3,5%/év, 

kapcsolódó Széchenyi Energiakártya esetén, annak hitelkeret összegéig fix 1%/év. 

A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX-hoz biztosított kezelési költségtámogatásnak 

köszönhetően a vállalkozás által a hitel futamideje alatt fizetendő nettó kezelési költség fix 2%/év. 

A hitel valamennyi költségét és díját részletesen a Széchenyi Kártya Újraindítási Folyószámlahitel 

Kondíciói dokumentum tartalmazza, amely a mindenkor hatályos Üzletszabályzat 11. számú 

melléklete. A hitel fő biztosítéka: A hitel kötelező biztosítéka a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és a 

feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása. Minden olyan kkv igényelheti, 

amelynek: nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása, rendelkezik egy – 150 millió Ft felett 

két* – teljes lezárt éves működési múlttal. 

2. Széchenyi Likviditási hitel MAX 

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. Hitel összeg: 1 milliótól akár 250 

millió forint.  

A hitel futamideje: 3év. 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 MAX-hoz biztosított kamat- és kezelési 

költségtámogatásnak köszönhetően a Vállalkozások által fizetendő nettó ügyleti kamat fix 3,5% / év, 

nettó fizetendő kezelési költség 2%/év.  

A hitel valamennyi költségét és díját részletesen a Széchenyi Újraindítási Likviditási Hitel Kondíciói 

tartalmazza, amely a mindenkor hatályos Üzletszabályzat 12. számú melléklete. A hitel fő biztosítéka: 

A hitel kötelező biztosítéka a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és a feltételeknek megfelelő magánszemély 

készfizető kezességvállalása. Minden olyan kkv igényelheti, amelynek: nincs lejárt köztartozása, sem 

lejárt hiteltartozása, rendelkezik egy – 150 millió Ft feletti hitelösszeg igénylése esetén két* – teljes 

lezárt éves működési múlttal.* 

3. Széchenyi Beruházási Hitel MAX 

https://drive.google.com/file/d/1iVcJCvikqQ_kZ3Rh4vUN0zv_f3NHQdRA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OsxGVpMyWBfpBWPf3k08ZxrSozi8bEXr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OsxGVpMyWBfpBWPf3k08ZxrSozi8bEXr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iVcJCvikqQ_kZ3Rh4vUN0zv_f3NHQdRA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z5KVE9f6JyRxkebIa7WVSwyezSbsmv_5/view?usp=sharing


Széles körben felhasználható beruházási 

hitelcélok, illetve hozzá kapcsolódó 

forgóeszköz beszerzésére vállalkozások 

számára egyaránt. A hitel elősegítheti a 

vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek 

megvalósítását, így különösen a meglévő 

kapacitások bővítését, új kapacitások 

kiépítésének finanszírozását, 

energiahatékonyság javítását és 

technológiaváltást. A hitel segítségével megvalósítható lehetséges hitelcélok például: ingatlan 

vásárlás, építés, fejlesztés, új vagy használt kis- és nagyhaszon gépjárművek (vontatmányaik) 

beszerzése, egyéb gépek, berendezések vásárlása, a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz-

beszerzés (legfeljebb a hitelösszeg 20%-áig). A hitelösszeg: 1 milliótól akár 400 millió forint. (Az 

adható hitelösszegre vonatkozó korlátokat lsd. az Üzletszabályzatában .) A hitel futamideje: akár 10 

év. 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. 

A hitel törlesztése: A hitel törlesztésének megkezdésére a türelmi időt (maximum 24 hónap) 

követően kerül sor. Kamat és költségek: A Széchenyi Beruházási Hitel MAX-hoz biztosított kamat- 

és kezelési költségtámogatásnak köszönhetően a vállalkozás által fizetendő nettó ügyleti kamat fix 

1,5%/év, Széchenyi Beruházási Hitel MAX energiahatékonyság-javítást és technológiaváltást segítő 

hitelcélokra irányuló alkonstrukciója esetén a kamat fix nettó 0,5%/év. 

A Széchenyi Beruházási Hitel MAX-hoz biztosított kezelési költségtámogatásnak köszönhetően a 

vállalkozás által a hitel futamideje alatt fizetendő nettó kezelési költség fix 2%/év. 

A hitel valamennyi költségét és díját részletesen a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel  és Agrár 

Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel Kondíciói elnevezésű dokumentum tartalmazza, amely a 

mindenkor hatályos Üzletszabályzat 13. számú melléklete. 

A hitel fő biztosítéka: A hitel fő biztosítéka a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása, 

legalább egy dologi biztosíték, valamint adott esetekben a feltételeknek megfelelő magánszemély 

készfizető kezességvállalása.  

Minden olyan kkv igényelheti, amelynek: nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása, 

rendelkezik egy – 150 millió Ft feletti hitelösszeg igénylése esetén két* – teljes lezárt éves 

működési múlttal, * 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. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1iVcJCvikqQ_kZ3Rh4vUN0zv_f3NHQdRA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iVcJCvikqQ_kZ3Rh4vUN0zv_f3NHQdRA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16HpErelOFllTqMr8GvAy2v0Wm3x8Wuop/view?usp=sharing


4. Széchenyi Lízing MAX 

 
A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások 

újraindítását segítő lízing konstrukció, amely 

felhasználható agrárcélú és nem agár célú 

lízingügyletek, így például új vagy használt 

haszongépjármű, gép, berendezés, 

immateriális javak és ingatlan 

finanszírozására is. A finanszírozott összeg: 

Minimum 1 millió, maximum 400 millió forint. 

(Az adható összegre vonatkozó további 

korlátokat részletesen lsd. a Lízingszabályzatban.) 

A lízing díja: A lízing díj fizetésének megkezdésére a türelmi időt (maximum 21 hónap) követően 

kerül sor. Havi, negyedéves, éves és szezonális törlesztési gyakoriság is lehetséges. A 

tőketörlesztéssel egy időben esedékes a kamat- és kezelési költség megfizetése. Kamat és kezelési 

költség: A Széchenyi Lízing MAX-hoz biztosított állami támogatásnak köszönhetően a vállalkozás által 

a lízing futamideje alatt fizetendő nettó ügyleti kamat a teljes futamidőre fix 3,5%/év, a fizetendő 

nettó kezelési költség 2%/év. A lízing valamennyi költségét és díját részletesen a Széchenyi Lízing 

Újraindítási Kondíciói tartalmazzák, amely a mindenkor hatályos Lízingszabályzat 2. számú 

melléklete. 

A lízing biztosítékai: A finanszírozó pénzügyi intézmény saját belső szabályzata és döntése alapján 

kerül megállapításra, ha a fedezettség nem éri el az 50%-ot, akkor magánszemély kezes bevonása 

kötelező. A lízing futamideje: 1, max. 10 év. 

Minden olyan kkv igényelheti, amely: rendelkezik legalább egy teljes lezárt éves működési múlttal, 

nem rendelkezik lejárt köztartozással, sem lejárt hiteltartozással, továbbá megfelel a Széchenyi 

Kártya Program Üzletszabályzatának Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció Szabályzatában 

(továbbiakban Lízingszabályzat) meghatározott egyéb feltételeknek. 

Agrár Széchenyi kártya 

ÁTMENETI JOGCÍMŰ  KONSTRUKCIÓ NEM 

IGÉNYELHETŐ! 

Átmeneti jogcímű Agrár Széchenyi 

Kártya  konstrukcióra irányuló, regisztráló 

irodában személyes ügyintézés keretében 

történő kérelem benyújtás legkésőbbi 

dátuma: 2022. május 27. 

A csekély összegű támogatási jogcímű Agrár 

Széchenyi Kártyára vonatkozó hitelkérelmek befogadására fenti határidő nem vonatkozik. 

A mezőgazdasági szektorban dolgozó vállalkozások részére kialakított, kedvezményes 

feltételrendszerű, állami kamat- és kezességi díjtámogatásban részesített szabad felhasználású 

folyószámlahitel. 

https://drive.google.com/file/d/1453yuIHasC-ZbzBbZ7-tFBOBW1-QPSnF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IsRVw3u1o0z1KjXHzRgRobb_aI4ErjNY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IsRVw3u1o0z1KjXHzRgRobb_aI4ErjNY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IsRVw3u1o0z1KjXHzRgRobb_aI4ErjNY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IsRVw3u1o0z1KjXHzRgRobb_aI4ErjNY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IsRVw3u1o0z1KjXHzRgRobb_aI4ErjNY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1453yuIHasC-ZbzBbZ7-tFBOBW1-QPSnF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1453yuIHasC-ZbzBbZ7-tFBOBW1-QPSnF/view?usp=sharing
https://www.kavosz.hu/hirdetmenyek/szechenyi-kartya-program-go-hirdetmeny/
https://www.kavosz.hu/hirdetmenyek/szechenyi-kartya-program-go-hirdetmeny/
https://www.kavosz.hu/hirdetmenyek/szechenyi-kartya-program-go-hirdetmeny/
https://www.kavosz.hu/hirdetmenyek/szechenyi-kartya-program-go-hirdetmeny/
https://www.kavosz.hu/hirdetmenyek/szechenyi-kartya-program-go-hirdetmeny/


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, illetve 

 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. A Hitel futamideje: 1, 2 vagy 3 év. 

A Hitel törlesztése: A hitel teljes összegének visszafizetése a szerződés lejáratának napján egy 

összegben 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. 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. 

Széchenyi Mikrohitel MAX 

Kifejezetten a hazai mikro-, és kisvállalkozá-
sok fejlődését segítő állami kamat-, kezelési 
költség- és garantőrintézményi kezesség be-
vonása esetén kezességi díj támogatásban 
részesített beruházási hitel, amely felhasz-
nálható agrár és nem agár beruházási célok 
finanszírozására (például ingatlan vásárlás, 
építés, fejlesztés, új vagy használt gépek, be-
rendezések, egyéb (jármű kategóriába nem 
tartozó) tárgyi eszközök vásárlása, beszer-

zése is). 

Igénylés feltételei: igényelheti minden olyan mikro- vagy kisvállalkozás, melynek nincs lejárt hitel-
tartozása, vagy köztartozása, valamint megfelel a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatának 
Széchenyi Mikrohitel Konstrukció Szabályzatában meghatározott feltételeknek.  

https://drive.google.com/file/d/1BU9-IdMMvpE3yenLYi0yPPVQAlZkt6EB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1njsEqzHQmvyQlo0zkX0eyLuYBx4mf1cN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1njsEqzHQmvyQlo0zkX0eyLuYBx4mf1cN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BU9-IdMMvpE3yenLYi0yPPVQAlZkt6EB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BU9-IdMMvpE3yenLYi0yPPVQAlZkt6EB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S4IURRu_4KWSguRnlEexMh8sX95KDyp3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S4IURRu_4KWSguRnlEexMh8sX95KDyp3/view?usp=sharing


Hitelösszeg: Minimum 1 millió, maximum 50 millió forint. (Az adható hitelösszegre vonatkozó to-
vábbi korlátokat részletesen lsd. a Mikrohitel Szabályzatban .) 

A hitel futamideje: Minimum 13, maximum 120 hónap. 

A hitel törlesztése: A hitel törlesztésének megkezdésére a türelmi időt (maximum 24 hónap, új épí-
tésű ingatlan vásárlásra irányuló beruházás esetén maximum 36 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 MAX-hoz biztosított állami támogatásnak köszönhetően 
a vállalkozás által a hitel futamideje alatt fizetendő nettó ügyleti kamat a teljes futamidőre fix 1%/év, 
a fizetendő nettó kezelési költség 2,8%/év. A hitel valamennyi költségét és díját részletesen a Szé-
chenyi Mikrohitel MAX kondíciós listája tartalmazza, amely a mindenkor hatályos Mikrohitel Sza-
bályzat 2. számú melléklete. 

A hitel biztosítékai: A hitelügylet biztosítékaként legalább egy dologi biztosíték kötelezően bevo-
nandó. 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 115 %-ot vagy óvadéki biztosíték esetén a 100%-ot, garantőrintézmény bevonása köte-
lező, egyéb esetekben opcionális (mértéke fix 80 %). 

Széchenyi kártya folyószámlahitel 

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 

keretében csak felülvizsgálat igényléstípusú 

kérelmek fogadhatóak be 2022. július 1-től! 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1S4IURRu_4KWSguRnlEexMh8sX95KDyp3/view?usp=sharing

