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Az Új Széchenyi Forgóeszköz hitel mindazon mikro-,kis-és közép-vállalkozások számára
igényelhető, akik Magyarország vagy az Európai Gazdasági Térség területén lévő székhellyel,
illetve Magyarország területén lévő fiókteleppel rendelkeznek.
Egyéni vállalkozó, szövetkezet, valamint jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli
gazdaság egyaránt jogosult a támogatásra.

A Széchenyi Forgóeszköz hitel programban a közép-magyarországi régió kivételével
Magyarország területén megvalósuló projektek támogathatók.

Milyen célok támogathatók a Széchenyi Forgóeszköz hitellel?
A Széchenyi Forgóeszközhitellel különböző projektcélok támogathatóak, mely lehet a
gazdasági tevékenység elindításához illetve a tevékenység bővítéséhez szükséges forgóeszköz
finanszírozása is. A cél lehet akár egy új termék kialakítása, vagy éppen készletek bővítése, de
irányulhat új

gazdasági tevékenység

indítására, új

földrajzi területekre kiterjedő

piacbővülésre, új partnerrel való együttműködésre, a nyújtott szolgáltatások bővítésére és új
munkaerő alkalmazására is.
Az adott projekten belül a beruházási hitelhez kapcsolódó forgóeszközhitel együttes
folyósítása esetén a forgóeszköz finanszírozási aránya nem lehet több a teljes hitelösszeg
30%-ánál.

A Széchenyi Forgóeszközhitel összege, kamat, futamideje
A Széchenyi Forgóeszközhitel összege forint és deviza alapon vehető igénybe 1-50 millió
forintig. A hitel kamatozása 5,5-6,5%-ig terjedő, futamideje 36 hónap lehet. Önerő szükséges,
a teljes megvalósítási költség minimum 10%-ával kell rendelkezni. Türelmi idő igénylésére
Forgóeszközhitel esetében nincsen mód.
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A Széchenyi Forgóeszköz hitel biztosítékai

Elfogadott biztosíték a vételi jog, zálogjog, ingatlan jelzálog, óvadék, zálogjog ingóságon,
jogokon és követeléseken, árbevétel engedményezés, készfizető kezességvállalás, állami vagy
Európai Uniós forrásból nyert vissza nem térítendő támogatás. A hitelbiztosítéki értéknek
szükséges elérnie a hitel tőkeösszegének és 1 évre számított ügyleti kamatnak a 100-170%-át
az ügyfélminősítés eredménye függvényében. Biztosítási kategóriákban 3 különböző
fokozatot különböztetünk meg. A legkisebb arányú fedezet nyújtása a bankgaranciával,
óvadéki betéttel vagy értékpapír biztosítékkal fedezett hitelek esetén szükséges, ezt követik a
középső kategóriába tartozó ingatlan fedezetek, legvégül pedig a legmagasabb fedezeti arány,
mely a kiegészítő biztosítékok és az ingóságok esetén szükséges.
Fellépő költségek, díjak

A tranzakciós díj-50.000 Ft-magában foglalja a Széchenyi Forgóeszköz hitel elbírálásának és
folyósítással kapcsolatos szolgáltatások és költségek ellenértékét. A díj a szerződéskötést
megelőzően fizetendő, ám abban az esetben, ha a hitelkérelem elutasításra kerül, nem
számolnak fel tranzakciós díjat.
A fedezet értékeléséhez, minősítéshez kapcsolódó költségek, szolgáltatások közé tartozhat
például a tulajdoni lap lekérésére, az úgynevezett továbbhárított költségek, továbbá a
felszólítási díj, késedelmes illetve nem fizetés esetén fellépő késedelmi kamat és díj, és
végrehajtási-és behajtási költségek.

Kik nem részesülhetnek Széchenyi Forgóeszköz hitelben?
Nem kaphat Széchenyi Forgóeszköz hitelt az a vállalkozás, amelyikről bebizonyosodik, hogy
valótlan, hamis adatot szolgáltatott a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben
befolyásolva, továbbá amelyekkel szemben bűntető eljárás van folyamatban, vagy amellyel
szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként a vállalati tevékenység korlátozását rendelte el.
Nem részesülhetnek Széchenyi Forgóeszköz hitelben azok a vállalkozások, melyeknek lejárt
körtartozása van, akik ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban,
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vagy amelyek a hitelszerződés megkötésének idején nem rendelkeztek az üzletszerű
működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel.

Szintén nem kaphat Széchenyi Forgóeszköz hitelt az a vállalkozás, amelyikkel szemben az
Európai Bizottságnak kötelező határozata van érvényben valamely támogatás visszafizetésére,
illetve amelyek az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási
eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a
Hitelszerződésben vállalt kötelezettségüket nem teljesítették a megelőző három éven belül.
Továbbá nem kaphat Széchenyi hitelt az a vállalkozás, melyek az adott vagy az azt megelőző
két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár
felett részesültek, illetve melyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének több mint
50%-át mezőgazdasági tevékenység teszi ki.

A Széchenyi Forgóeszköz hitel nem használható fel fennálló hitel finanszírozására, a
Kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására, a
hiteligénylő

vállalkozás

tulajdonosaitól,

vezető

tisztségviselőitől,

vezető

állású

munkavállalójától, vagy e személyek közeli hozzátartozóitól történő, továbbá cégcsoporton
belüli immateriális javak, vagy tárgyi eszköz megvásárlására, illetve mindezen személyes
visszterhes közreműködésével megvalósítandó Beruházás finanszírozására.
A Széchenyi hitel nem helyezhető ki exporttal kapcsolatos tevékenységre,

üzletrész,

részvény, és más társasági részesedés vásárlására, turisztikai attrakció és szálláshely
fejlesztésére illetve közúti-,vasúti-,vízi-, légi-és tengeri szállítási ágazatban működő
vállalkozások számára sem vehető igénybe.
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