
 
 
 

 

 

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉG! 
SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI HITEL MÁR AZ OTP BANKNÁL IS! 

A Széchenyi Beruházási Hitel legfeljebb 100 millió forint összegben, akár 10 éves futamidőre 

is igényelhető, államilag támogatott, a vállalkozás beruházásai, fejlesztései megvalósítását 

segítő hitel, mely hosszú távon szolgálja vállalkozása működését, versenyképességét, 

törlesztésével pedig alkalmazkodik a beruházás megtérüléséhez. 

MIÉRT ELŐNYÖS? 
• Államilag támogatott konstrukció (maximum 5 % kamattámogatás). 

• Nincs árfolyamkockázat. 

• Akár - a szerződéskötéstől számítva - két év türelmi idővel igényelhető. 

• A hiteligényléshez nem szükséges számlamúlttal rendelkezni az OTP Banknál. 

• Rendelkezésre tartási jutalék nem kerül felszámításra. 

KIK IGÉNYELHETIK? 
• Akik legalább egy éve működő mikro-, kis- és középvállalkozások (egyéni 

vállalkozók vagy egyéni cégek), gazdasági társaságok, szövetkezetek. 

• Azok a vállalkozások, melyek a hitelkérelem befogadásának időpontjában minden 

szempontból megfelelnek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

szóló 2004. évi XXXIV. törvény előírásainak. 

• Azok a vállalkozások, melyek közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt 

felelősségű társaság, részvénytársaság formában működnek; egyéni vállalkozók; 

egyéni cégek; szövetkezetek, valamint a következő egyéb gazdasági tevékenységet 

folytató jogalanyok: egyéni ügyvéd; ügyvédi iroda; közjegyző, szabadalmi ügyvivő, 

bírósági végrehajtó és ezek irodái; szolgáltató (magán) állatorvos. 

• Azok a vállalkozások, akik nem folytatják az alábbi tevékenységek bármelyikét 

főtevékenységként: fegyver- és lőszergyártás, katonai harcjármű gyártása, 

szerencsejáték, fogadás, egyéb személyi szolgáltatás, pénzügyi közvetítés – biztosítás, 

viszontbiztosítás, nyugdíjalapok –, egyéb pénzügyi tevékenység, növénytermesztés, 

állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás, illetve 

halászat, halgazdálkodás. 

• A vállalkozásnak meg kell felelnie a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (Garantiqa Zrt.) 

üzletszabályzatában írt feltételeknek és az OTP Bank hitelbírálati követelményének. 

  



 
 
 

 

 

A HITELKERET ÖSSZEGE: 
• Az igényelhető hitel összege minimum 1 millió forint, majd 100 000 forintonként 

emelkedő összegű lehet egészen 100 millió forintig*. 

(Az egyes hitelintézetek az 50 millió feletti hitelkeretre vonatkozó kérelmek fogadását 

eltérő időpontokban kezdik meg. Jelenleg az MKB Bank, a Raiffeisen Bank, 

UniCredit Bank, Sberbank, OTP Bank, Gránit Bank és  a Takarékbank Zrt. által 

koordinált Takarékszövetkezetek/Bankok fogadnak 50 millió feletti Széchenyi 

Beruházási Hitel kérelmeket.) 

• Az igénylőnek a tervezett beruházás összköltsége minimum 20%-ának megfelelő saját 

erővel szükséges rendelkeznie. 

A HITEL FUTAMIDEJE: 
A hitel futamideje minimum 13, maximum 120 hónap, ezen belül a maximum 18 hónapos 

rendelkezésre tartási idő alatt bármikor – akár több részletben is – lehívható. 

A HITEL TÖRLESZTÉSE: 
A hitel folyósítása a beruházáshoz kapcsolódó beszerzésekre vonatkozó számla alapján 

történik. A vállalkozás a tőke törlesztésére a beruházás megtérülésétől függően akár 2 éves 

türelmi időt is kaphat, így a tőketörlesztést csak a türelmi idő letelte után kell megkezdenie 

havi, vagy negyedéves gyakorisággal.  

A HITEL BIZTOSÍTÉKAI: 
A hitel fő biztosítéka a garanciaintézményi és a magánszemély kezességvállaláson kívül 

alapesetben a beruházás tárgya. 

HOL IGÉNYELHETI? 
Hitelkérelmét a Regisztráló Irodákban, azaz a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 

Szövetsége, a területi kereskedelmi és iparkamarák, vagy a KAVOSZ Zrt. irodáinak 

valamelyikében nyújthatja be. 

HITELCÉL: 
• Ingatlan vásárlás/bővítés/fejlesztés. 

• Ingatlan építés. 

• Gép/berendezés/tárgyi eszköz beszerzés. 



 
 
 

 

 

AZ IGÉNYLÉS FELTÉTELEI: 
• A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (Garantiqa Zrt.) üzletszabályzatában írt feltételeknek és 

az OTP Bank hitelbírálati követelményének való megfelelés. 

• Pozitív hitelbírálat. 

• A vállalkozás a tagsága szerinti VOSZ vagy a területileg illetékes kereskedelmi és 

iparkamarák irodáiban igényelheti a Széchenyi Beruházási Hitelt. 


