
Alapvető paraméterek 

összehasonlítása 2020.május
NHP Hajrá Széchenyi Program ÚJ MFB Krízishitel

Beruházások finanszírozása,

hitelkiváltás

 - immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése (pénzügyi lízing is)

 - meglevő, nem NHP-s beruházási hitelek kiváltása

 - meglevő, bérelt vagy lízingelt eszközök  átalakítása, korszerűsítése, kapacitás bővítése

 - tartós részesedés megszerzése - 2020.01.01. előtt alapított vállalkozásokban (NyRt-ben min. 10%) - akvizíció is!

Agráriumnak külön konstrukciók

 - immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése (pénzügyi lízing is) 

 - fennálló beruházási hitel kiváltása

 - meglevő, bérelt vagy lízingelt eszközök  átalakítása, korszerűsítése, kapacitás bővítése

 - tartós részesedés megszerzése (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) - akvizíció is!

 - beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz beszerzése max beruházási költség 20%-áig

Agráriumnak külön konstrukciók

 - immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése (pénzügyi lízing is)

 - meglevő, bérelt vagy lízingelt eszközök  átalakítása, korszerűsítése, kapacitás bővítése

 - őstermelők, induló vállalkozások is!!!

 - megkezdett beruházások is!

Nem finanszírozható

 - személygépkocsi - kivétel ha a főtevékenység személyszállítás volt már 2020.01.01-től vagy előbb

 - lakóingatlan - kivétel, ha az ingatlan nyilvántartásban szereplően üzleti célú lesz a hasznosítás, vagy bérház lesz

 - nyaraló - kivétel szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely üzemeltetés

 - bérbeadásra vásárolt eszközök - kivétel, ha bérbeadás a vállalkozás üzletszerű tevékenysége

 - "saját rezsis" beruházások

 - beruházási hitel esetén a finanszírozás legfeljebb 50%-a lehet előleg, vagy előre fizetés finanszírozása

 - Az ügyfél által előállított („saját rezsis”, azaz számlákkal nem igazolható) beruházási (rész)tevékenység 

 - személygépkocsi - kivétel ha a főtevékenység személyszállítás volt már 2020.01.01-től vagy előbb

 - lakóingatlan - kivétel, ha az ingatlan nyilvántartásban szereplően üzleti célú lesz a hasznosítás, vagy bérház lesz

 - nyaraló - kivétel szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely üzemeltetés

 - bérbeadásra vásárolt eszközök - kivétel, ha bérbeadás a vállalkozás üzletszerű tevékenysége

Hitelcél igazolása Szükséges Szükséges szükséges

Forgóeszköz hitel, 

hitelkiváltás

 - működési kiadások (korlátozás nélkül), 

 - meglevő (nem NHP-s) forgóeszközhitel kiváltása,

 - támogatások előfinanszírozása (támogatási összeg beérkezésekor kötelező az előtörlesztés, újra felhasználható)

 - likviditási hitel szabad felhasználású, számla nélküli finanszírozással

 - lehet akár készletek beszerzése, szolgáltatások igénybevétele is

 - meglevő forgóeszközhitel kiváltása

 - működési kiadások (korlátozás nélkül), 

 - meglevő (nem NHP-s) forgóeszközhitel kiváltása,

 - támogatások előfinanszírozása

Limit szabály
A felvehető hitel limitjének mértékét (évenkénti felülvizsgálattal) a vállalkozás készletállományának, a nem, vagy legfeljebb 

30 napja lejárt vevőköveteléseinek, valamint az 1 éves személyi jellegű ráfordításainak együttes összege határozza meg
A felvehető hitel összege nem lehet több, mint a vállalkozás 2019-es bérköltsége, vagy az árbevétele 25% közül a magasabb

A felvehető hitel limitjének mértékét (évenkénti felülvizsgálattal) a vállalkozás készletállományának, a nem, vagy legfeljebb 

30 napja lejárt vevőköveteléseinek, valamint az 1 éves személyi jellegű ráfordításainak együttes összege határozza meg

Önálló forgóeszközhitel max. 50%-a használható működési költségekre és személyi jellegű ráfordításokra

Keret szabály A hitel törlesztésre kerülő része(i) újra igénybe vehetők a hitel teljes futamideje alatt.
A tárgyévet megelőző év személyi jellegű ráfordításainka 70%-a, ill. a tárgyévet megelőző év működési költségeinek 60%-a 

finanszírozható

Hitelcél igazolása Nem szükséges Nem szükséges Számlával vagy más számviteli bizonylattal igazolni kell a felhasználást, és a megfelelő arányt is

Munkaerő megtartása, 

likviditás, működés
forgóeszközhitel a működési kiadásokra is munkahelymegtartó, likviditási és folyószámla hitelek - vállalja a munkaerő 90%-ának megtartását forgóeszközhitel a működési kiadásokra is

Kezességvállalás Hitel Garantiqa Zrt. És magánszemély készfizető kezességvállalása, opciósan tárgyi biztosíték Hitel Garantiqa Zrt. és magánszemély készfizető kezességvállalása, opciósan tárgyi biztosíték Állami kezességvállalás és tárgyi fedezet

Egyéb költségek
nincsenek, csak harmadik fél felé teljesítendők (értékbecslés, földhivatal, késedelmes fizetés költségei, stb.) és 0,5% 

kezességvállalási díj
vannak (kezességvállalás, szerződéskötés, folyósítás, kezelési költség, stb. díjai)

nincsenek, csak harmadik fél felé teljesítendők (értékbecslés, földhivatal, késedelmes fizetés költségei, stb.) és 0,1% 

kezességvállalási díj

Igényléshez elengedhetetlen

 - társasági szerződés, aláírási címpéldány, cégkivonat

 - utolsó lezárt évről beszámolók és utolsó negyedév főkönyvi kivonata, ill. utolsó 2 év KATA / EVA / SZJA bevallása

 - NAV "nullás", amin szerepel, hogy nincs részletfizetési megállapodás sem

 - nyilatkozatok és bankinformációk

 - okmány másolatok

 - ingatlanhoz kapcsolódó dokumentumok

 - igénylési lap

 - vállalkozási formának és a konstrukciónak/hiteltípusnak megfelelő igénylési lap,

 - az elmúlt év(ek) gazdálkodási adatai (SZJA/EVA/KATA bevallás, éves beszámoló, főkönyvi kivonatok),

 - bővített nemleges adóigazolás,

 - az igénylő/cégjegyzésre jogosult személyes okmányai,

 - kezes(ek) okmányai fénymásolatban,

 - nyilatkozat és kezesi záradék(ok)

 - cégkivonat, Társasági szerződés,

 - előző 12 havi számlaforgalmi igazolás,

 - fejlesztési hitelek esetén: Üzleti terv.

 - induló vállalkozásoknál 70%-os ingatlanfedezettség, vagy ha szükséges, akkor egyedi azonosítóval ellátott ingóság 

    bevonható (gépjármű is), de így a 120%-ot el kell érje

 - igénylési lap

 - bérlet ingatlanon történő beruházásnál, ha arra jelzálog nem bejegyezhető, további ingatlan bevonása szükséges

 - osztatlan közös tulajdonú ingatlannál teljes bizonyító erjű magánokiratba foglalt használati megállapodás, vázrajz

 - társasági szerződés, aláírási címpéldány, cégkivonat

 - utolsó lezárt évről beszámolók és utolsó negyedév főkönyvi kivonata, ill. utolsó 2 év KATA / EVA / SZJA bevallása

 - NAV "nullás", amin szerepel, hogy nincs részletfizetési megállapodás sem

 - nyilatkozatok - okmány másolatok

 - ingatlanhoz kapcsolódó dokumentumok

Kizárási okok (szokásoson felül)

 - a KKV-ban az állami/önkormányzati tulajdon nem lehet több, mint 25%

 - a KKV Szerződés adósa nem lehet a hitelt nyújtó hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás kapcsolt vállalkozása

 - a KKV Szerződés adósa által az NHP keretében felvett kölcsönből finanszírozott eszközök bérbe vevője nem lehet

    a finanszírozást (illetve refinanszírozást) nyújtó hitelintézet, pénzügyi vállalkozás és azok kapcsolt vállalkozásai

 - egyik évről a másikra jelentős árbevétel csökkenés (30/50 %)

 - eladósodás (árbevételhez képest olyan magas, hogy a kötelezettségek miatt a szokásos vállalkozói eredmény 

    negatív.)

 - üzemi eredmény negatív

 - KHR listán szerepel (vagy a vállalkozás, vagy a tulajdonosi kör, vagy az ügyvezető)

 - lejárt határidejű köztartozása van

 - korábbi kapcsolt vállalkozásoknál (vagy a jelenlegi vállalkozásnál) csőd eljárás, felszámolás történt (van / várható)

 - negatív hitelmúlt a Széchenyi Kártya Programon belül,

 - 6 hónapon belül 50%-ot meghaladó tulajdonosváltás a közvetlen tulajdonosi körben,

 - a vállalkozás vagy közvetlen tulajdonosa offshore cég,

 - tartósan veszteséges működés,

 - lejárt köztartozás,

 - jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 

    jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll,

 - a vonatkozó Üzletszabályzatban meghatározott kizáró tevékenységeket folytatja,

 - 50 millió Ft feletti forgóeszközhitelnél az utolsó 2 lezárt év eredménye nem lehet negatív

 - 50 millió Ft feletti forgóeszközhitel esetén a hitelösszeg nem haladhatja meg az utolsó lezárt év árbevételének 

    1/3 részét, és a vállalkozásnak rendelkeznie kell 2019. évi beszámolóval

 - törölt adószám vagy hiányzó cégbírósági bejegyzés (kivétel az utóbbinál az egyéni vállalkozó)

 - a szerződéskötés időpontjában hiányzik a tevékenység végzéséhez szükséges valamelyik hatósági engedély

 - korábban támogatási szerződésben vállalat kötelezettségét nem teljesítette

 - negatív hitelmúlt

 - csődeljárás, felszámolás, végelszámolás vagy végrehajtás folyamatban (várható)

Nem finanszírozható

 - a beruházás támogatással érintett hányada a támogatás összegének beérkezése után, valamint a 

   szerződéskötéskor már elnyert támogatás összege

 - utófinanszírozásban csak a folyósítás előtt 120 napon belüli számlák finanszírozhatók  

 - induló vállalkozások

 - cégcsoporton belüli és cégcsoport kapcsolt vállalkozásai közötti vásárlások

 - magáncélú felhasználás

 - exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek,

 - mezőgazdasági termékek, elsődleges termelése, feldolgozása, forgalmazása,

 - növénytermesztés, állattenyésztés, halászat, hal-, vad- és erdőgazdálkodás,

 - teherszállító járművek vásárlása közúti teherszállítás terén működő vállalkozások esetén,

 - kapcsolt vállalkozástól és közvetett/közvetlen tulajdonosoktól, valamint ezen személyek közeli hozzátartozóitól 

   történő eszközvásárlás

 - magáncélú felhasználás

 - TEÁOR alapján kizárt főtevékenységek

 - üzletrész, részvény és részesedés vásárlása

 - exporttal kapcsolatos tevékenységek

 - importtal kapcsolatos, hazai termékfelhasználáshoz kötött beruházás

 - élő állat, tenyészállat vásárlása, tartása, és kereskedelme

 - a beruházás támogatással érintett hányada a támogatás összegének beérkezése után, valamint a 

   szerződéskötéskor már elnyert támogatás összege

 - utófinanszírozásban csak a folyósítás előtt 120 napon belüli számlák finanszírozhatók 

 - cégcsoporton belüli és cégcsoport kapcsolt vállalkozásai közötti vásárlások

 - magáncélú felhasználás 

FINANSZÍROZÁS ALAPJAI

IGÉNYLÉS és KIZÁRÁSOK


