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Komplex hitelkérelem-menedzsment turisztikai szektorban működő mikro-, 
kis- és középvállalkozások részére 

Széchenyi Turisztikai Kártya GO! 

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? 

 
A turisztikai szektorban működő vállalkozások részére a COVID-19 koronavírus járvány miatti 
veszélyhelyzet kezelésére és a kedvezőtlen gazdasági hatások enyhítése érdekében kialakított új, 
kedvezményes feltételrendszerű, kiemelt állami kamat-, kezességi díj-, bírálati díj és 
költségtámogatásban részesített szabad felhasználású folyószámlahitel.  

 
ELŐNYEI 

 

 szabad felhasználású hitel 

 max. 250 millió forint hitelösszegig igényelhető 

 állami kamat-, kezelési költség- és bírálati díj támogatás 

 nincs szükség ingatlanfedezetre 
  
  

IGÉNYLÉSI FELTÉTELEK 
 

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

 A felsorolt tevékenységi kör szerinti tevékenységek bármelyikét fő- vagy 
melléktevékenységként legalább 2020. március 31. óta végzi és ezen tevékenység(ek)ből, 
származott a 2020-as üzleti évben a bevételének legalább 30%-a. 
 
4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (engedéllyel rendelkezők) 
4932 Taxis személyszállítás (engedéllyel rendelkezők) 
5030 Belvízi személyszállítás  
5510 Szállodai szolgáltatás  
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5520 Üdülési és egyéb átmeneti szálláshelyszolgáltatás  
5530 Kempingszolgáltatás  
5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás  
5610 Éttermi mozgó vendéglátás  
5621 Rendezvény étkeztetés  
5630 Italszolgáltatás  
7911 Utazásközvetítés  
7912 Utazásszervezés  
7990 Egyéb foglalás  
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés  
8551 Sport, szabadidős képzés  
9002 Előadó-művészeti kiegészítő tevékenység  
9311 Sportlétesítmény működtetése  
9313 Testedzési szolgáltatás  
9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás  
9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
 
A HITELKERET ÖSSZEGE 

 

 1 milliótól akár 250 millió forint 

 A hitel összege nem haladhatja meg a Vállalkozás 2019. évi éves bérköltségének kétszeresét, 
vagy a 2019. évi teljes árbevételének 25%-a közül a magasabbat. 

 
 RENDELKEZÉSRE TARTÁS ÉS TÜRELMI IDŐ 
  

 A hitel teljes összegének visszafizetése egyösszegben, a szerződés lejáratának napján esedékes 
 
A HITEL FUTAMIDEJE 

 

 A hitel futamideje 1, 2, vagy 3 év. 
 

A HITEL TÖRLESZTÉSE 
 

 A hitel teljes összegének visszafizetése egyösszegben, a szerződés lejáratának napján esedékes 
 
KAMAT ÉS KÖLTSÉGEK, HITELDÍJ 
 

 0% 
 

A HITEL KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÉKAI 
 

 A hitel fő biztosítéka a Garantiqa Zrt. és a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető 
kezességvállalása 
 
KÖTELEZŐ SZÁMLAFORGALOM 

 A hitelező Bank legfeljebb a szerződött összeggel megegyező éves számlaforgalom 
lebonyolítását írhatja elő a Vállalkozás Banknál nyitott fizetési számláján 
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