
 
 

Komplex hitelkérelem-menedzsment mikro-, kis- és középvállalkozások 
részére 

Széchenyi Beruházási Hitel MAX +! 

1. A komplex hitelkérelem-menedzsment tevékenység magában foglalja: 
 

 termékismertetési tevékenység 
 tanácsadási tevékenység a hitel feltételeinek való megfelelésben 
 hiteldokumentáció összeállítása, az igazolások formai és tartalmi előkészítése 
 üzleti terv elkészítése 
 hitelkérelmi dokumentáció benyújtása a hitelt nyújtó szervezet számára 
 segítségnyújtás a szerződéskötési és a folyósítási feltételek teljesítéséhez 
 hitel teljes futamideje alatti tanácsadás 

 
2. A Hitelprogram konstrukciójának részletei: 

 
Kinek lehet jó a hitelprogram? 

 
Minden olyan mikro-, kis- és középvállalkozás jogosult igényelni, amelynek 
• nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása 
• rendelkezik legalább egy teljes lezárt éves működési múlttal 
• és megfelel a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában meghatározott egyéb 

feltételeknek 
 

HITELCÉL 
 

• Széles körben felhasználható beruházási célok megvalósítására 
• Széles körben felhasználható energiahatékonyság javítását és technológiaváltást segítő „Zöld” 

beruházási hitelcélok megvalósítására 
• A hitel elősegítheti a vállalkozások energia- és erőforrás hatékonysági intézkedésekre, 

megújuló energiaforrások alkalmazására, technológiaváltás megvalósítására 
irányuló fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását 
 

A hitel segítségével megvalósítható lehetséges hitelcélok például:  
•  energiahatékonyabb gépek, berendezések, technológiák vásárlása, cseréje 
• megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló fejlesztések finanszírozása 
• ezen feltételeknek megfelelő új vagy használt kis- és nagyhaszon gépjárművek 

(vontatmányaik) beszerzése 
 

A “Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022”  mindenkor 
hatályos felhíváshoz kapcsolódóan igényelhető Széchenyi Beruházási Hitel MAX+: 
Amennyiben a beruházás és a hiteligénylő vállalkozás megfelel a vonatkozó Felhívásban, valamint 
az Üzletszabályzatban részletezett feltételeknek, úgy lehetősége van a felhívás szerinti önerőt 
kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatáshoz kapcsolódóan a Széchenyi Beruházási 
Hitel MAX + érintett alkonstrukciójának („GEKKO”) igénylésére. 

 



 
 

ELŐNYEI 
 

• széles körű beruházási célok megvalósítására, 
• állami kamat-, kezelési költség- és kezességi díjtámogatás 
• akár 500 millió forint hitelösszeg igényelhető 
• legfeljebb 10 éves futamidőre nyújtható 
• az ország több 100 pontján elérhető 

 
 
 

IGÉNYELHETŐ HITEL ÖSSZEGE 
 

• Minimum 1 millió Ft, maximum 500 millió Ft. 
 

ELVÁRT ÖNERŐ 
 

A vállalkozásnak rendelkeznie kell a beruházás tervezett (bruttó vagy nettó, attól függően, 
hogy a finanszírozásnál bruttó vagy nettó költségek vehetők figyelembe) költsége min. 10%-
ának megfelelő saját erővel. 

 
RENDELKEZÉSRE TARTÁS ÉS TÜRELMI IDŐ 

  
A türelmi idő maximum 24 hónap. 

 
A HITEL FUTAMIDEJE 

 
A hitel futamideje akár 10 év is lehet. 

 
A HITEL TÖRLESZTÉSE 

 
A hitel törlesztésének megkezdésére a türelmi időt követően kerül sor. 
 

KAMAT ÉS KÖLTSÉGEK 
 

A nettó ügyleti kamat fix 5% / év. 
A hitel futamideje alatt fizetendő nettó kezelési költség fix 0% / év. 
 

HITELDÍJ 
 
Szerződéskötési díj: egyszeri 2 %, de max. 2 MFt. 
Folyósítási jutalék: folyósításonként 15.000 Ft 

 

A HITEL KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÉKAI 
Fő biztosítéka a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása (kezesség mértéke 
80%, nettó kezességi díj 0,3% / év), legalább egy dologi biztosíték, valamint adott esetekben a 
feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása. 

 
 
 



 
 

MELLÉKLETEK 
 
• 30 napnál nem régebbi regisztráló iroda által lekért cégkivonat irodai hitelesítéssel ellátott 

másolata vagy a Vállalkozás által benyújtott eredeti, közhiteles papír alapú cégkivonat 
• Legutolsó lezárt üzleti év cégszerűen aláírt főkönyvi kivonata 
• Tárgynegyedév cégszerűen aláírt főkönyvi kivonata 
• 30 napnál nem régebbi NAV nemleges adóigazolás, amennyiben nem szerepel a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban 
• Igénylő/cégjegyzésre jogosult személyes okmányai 
• Legutolsó, évrényben lévő társasági szerződés 
• Aláírási címpéldány 
• Üzleti terv (sablon alapján) 
• A hitelből megvásárolni kívánt vagyontárgyak listája (és a rájuk vonatkozó árajánlat vagy 

egyéb, értéküket alátámasztó dokumentum, előszerződések stb.) illetve hitelkiváltás esetén a 
kiváltandó hitelszerződés 


