Általános termékismertető
Új Széchenyi Hitel Program
Hitelre jogosultak köre:
A hitel felvételére jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság
területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a
Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező Mikro- és Kisvállalkozások.
Hitel felvételből kizártak köre:
Nem nyújtható Támogatás olyan Mikro- és Kisvállalkozás számára,
(a) amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy
amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság
számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);
(b) amely a Hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges
jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
(c) amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi
tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
(d) amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely
eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság
büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el;
(e) amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére
kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a hitelkérelem benyújtását
megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió
előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással
összefüggésben a Hitelszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette;
(f) amely az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság
1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve
részesülne csekély összegű (de minimis) támogatásban.
Felhasználási cél:
A kihelyezett hitelek a Hitelfelvevő által az alábbi beruházásokhoz, fejlesztésekhez (a
továbbiakban: Projektekhez) használhatók fel:
• gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök, illetve immateriális javak
beszerzésének és egyéb beruházások finanszírozása;
• meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése;
• gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez, vagy Beruházáshoz
kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelő Forgóeszközbeszerzések finanszírozását is.
Beruházási- és a Beruházáshoz kapcsolódó Forgóeszközhitel együttes folyósítása esetén
az adott Projekten belül a forgóeszközhitel aránya a folyósított teljes hitelösszeg 30%-át
nem haladhatja meg. Az ilyen hitelek egésze Beruházási hitelnek tekintendő, így azok
Forgóeszközhitel-része tekintetében nem szükséges a tevékenységbővítési hitelcél külön
igazolása.

A hitel nem folyósítható az alábbi célú felhasználásra:
• a Kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó
finanszírozására;
• fennálló hitel finanszírozására;
• üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására; illetve
• a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető
tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve (amennyiben
alkalmazandó) e személyek közeli hozzátartozóitól történő, továbbá cégcsoporton
belüli tárgyi eszköz vagy immateriális javak megvásárlására, illetve mindezen
személyek
visszterhes
közreműködésével
megvalósítandó
Beruházás
finanszírozására.
Továbbá az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély
összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15.-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet – HL L sorozat 379/5 2006. 12. 28. – alapján nem
részesíthetők Támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi
célú támogatások:
• halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet HL L 83/35.
2000. 4. 4. meghatározza) vállalkozásai;
• az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges
termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások;
• az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek
feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző
vállalkozások, amennyiben:
o - a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek
ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
o - vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól
függ;
• olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének
(egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több
mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi
ki;
• exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált
mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal
közvetlenül kapcsolatos támogatások;
• az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;
• a széntermeléshez kapcsolódó iparág (szén: az Egyesült Nemzetek Európai
Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi
kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge
minőségű A és B csoportba sorolt szén) vállalkozásai;
• szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban, tevékenykedő
vállalkozások esetében;
• nehéz helyzetben lévő vállalatok részére [8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§
(1) bekezdés j) pont].
A projekt megvalósítási helye:

Azon Projektek támogathatók, amelyek megvalósítására (azaz a hitel felhasználására) a
Magyar Köztársaság területén kerül sor.
Hitel devizaneme:
Csak forint alapú hitel nyújtható
Hitel összege:
a) Forgóeszközhitel esetén maximum 50 millió Ft;
b) Beruházási hitel esetén maximum 50 millió Ft.
Elvárt önerő:
A Beruházási hitel folyósíthatóságához elvárt önerő a Projekt teljes megvalósítási
költségének legalább 20%-a, amelynek addigi vagy jövőbeli felhasználását a Hitelfelvevő
legkésőbb a hitel folyósításakor köteles igazolni (pl. szerződéssel).
A Forgóeszközhitelek tekintetében nem kerül meghatározásra a minimálisan elvárt
önerő mértéke.
Hitel éves kamatlába:
9%
Egyéb költségek:
• 50.000.-Ft hitelbírálati díj, mely elutasítás esetén visszafizetésre kerül
• A hitelszerződés megkötésével kapcsolatos ügyvédi, közjegyzői, értékbecslői díjat
a Hitelfelvevő köteles megfizetni.
• Szerződéskötési, folyósítási és szerződésmódosítási díj nincs.
Előtörlesztés
A hitelek a Hitelfelvevő által bármikor előtörleszthetők anélkül, hogy az a hitel
kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.
Futamidő:
A kihelyezett hitel szerződéskötéstől számított maximális futamideje
a) Forgóeszközhitel esetén maximum 36 hónap;
b) Beruházási hitel esetén maximum 120 hónap.
Felhasználási határidő:
A Hitelfelvevő a támogatott Projekt megvalósítását – beruházási hitel esetén - a
hitelszerződés megkötésétől számított 60 napon belül köteles megkezdeni és a
szerződéskötést követő 24 hónapon belül befejezni, amely határidő indokolt esetben
további 6 hónappal meghosszabbítható. A Kedvezményezett a Projekt megvalósulását a
beruházás befejezésekor hitelt érdemlően, dokumentumokkal (pl. szerződéssel,
számlával stb.) is alátámasztottan köteles igazolni a Hitelnyújtó felé.
Türelmi idő:
A kihelyezett hitel törlesztésének kezdő időpontja a hitelszerződés megkötéséhez képest
elhalasztható
b) Beruházási hitel esetén maximum 24 hónappal.
Biztosíték:
A hitel és kamatai összegének megfelelő értékben köteles biztosítékot nyújtani a
Hitelfelvevő. Ez lehet a beruházás keretében beszerzett ingó- és ingatlan zálogjoga, a
Hitelfelvevő tulajdonában lévő egyéb tárgyi eszköz (ingatlan, ingóvagyon), készfizető

kezesség, állami garancia intézmény garanciavállalása, stb. A kölcsönnyújtó a
biztosítékok megfelelőségét az egyedi ügyletek ismeretében mérlegeli. A kölcsönnyújtó
minden esetben igényli hitelfedezeti biztosítás megkötését.
A hitel az Új Széchényi Program keretében a GOP 1.4. és a KMOP 1.3.1. konstrukcióban
igényelhető állami támogatásból finanszírozott hitel.
Hiteligénylés módja:
A hitel igényléséhez „Hitelkérelem és Üzleti Terv” nyomtatványt kell kitölteni, eredeti
aláírással ellátottan benyújtani az alábbi dokumentumokkal együtt:
• Társasági szerződés és annak módosítása (esetleg módosítással egységes
szerkezetben)
• cégbejegyző végzés másolata
• 30 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti példánya
• Egyéni vállalkozó esetén a Vállalkozói igazolvány másolata és szükség szerinti
működési, szakhatósági engedély másolata (a másolaton annak hitelességét cégszerű
aláírással igazolja a kérelmező),
• Taggyűlési határozat a hitel felvételéről
• 30 napnál nem régebbi állapotot tükröző eredeti nemleges köztartozási igazolás
(NAV-tól)
• 15 napnál nem régebbi, legalább egy éves időtartamot átölelő adófolyószámla kivonata
(elektronikusan letölthető)
• előző két, lezárt üzleti év mérlegei, eredmény-kimutatásai, a kiegészítő mellékletekkel
• előző két, lezárt üzleti év főkönyvi kivonata
• a hiteligénylésének napját megelőző utolsó naptári negyedév főkönyvi kivonata
• egyéni vállalkozó esetén a NAV által befogadott utolsó két éves adóbevallás (vagy
eredeti példány, vagy a másolaton annak eredeti másolataként való igazolásául eredeti
aláírással),
• pénzforgalmi terv a hitel futamidejére
• üzleti terv a hitel futamidejére (megrendelések, előszerződések, stb. becsatolásával)
• beruházási hitel esetén 20 % mértékű önerő igazolása, illetve nyilatkozat arról, hogy a
szerződéskötésig annak igazolása megtörténik.
• nyilatkozat de Minimis támogatás igénybevételére vonatkozóan az elmúlt 3 évre
• ÚSZT nyilatkozati lista kitöltve, cégszerűen aláírva
• árajánlat - eszköz, gép beszerzés esetén (legalább még 60 napig érvényben lévő)
• szándéknyilatkozat – ingatlan vásárlás esetén (legalább még 60 napig érvényben
lévő); vagy előszerződés a foglalóról (legalább 60 napra szóljon)
• értékbecslés a megvásárolni vagy fedezetként bevonásra kerülő ingatlanra
vonatkozóan
• ingatlan felújítás esetén:
• építési engedély
• engedélyes és kiviteli (szakági) tervdokumentáció
• tervező által aláírt költségvetési terv
• kivitelezésre vállalkozói árajánlat (nem lehet kapcsolt vagy leányvállalat) és az
értékbecslésnek ki kell térnie a felújítás, bővítés műszaki és jogi oldalára.

