
Széchenyi Mikrohitel GO 

A program célja: 

A Széchenyi Mikrohitel GO! olyan beruházási hitelkonstrukció, amely agrár célokra és agrár 

ágazaton kívüli célokra is igényelhető. A konstrukcióhoz a Kormány kamat- és kezelési 

költségtámogatást, továbbá amennyiben garantőrintézményi (GHG, AVHGA) készfizető 

kezességvállalás is bevonásra kerül, úgy kezességi díjtámogatást is biztosít. 

Előnyök: 

• széles körű beruházási célok megvalósíthatósága, 

• szabad felhasználású forgóeszköz beszerzés legfeljebb a hitelösszeg 20%-áig, 

• akár kezdő vállalkozások is igényelhetik, 

• kiemelt mértékű állami kamat-, kezelési költség- és garantőrintézményi kezesség 

bevonása esetén kezességi díj támogatás, 

• akár 10 éves futamidő. 

Hitelcélok: 

A hitelfelhasználás célja a Számviteli tv. szerinti beruházások, különösen az alábbi hitelcélok 

megvalósítása, valamint korábbi beruházási hitel, illetve lízing kiváltása. 

• immateriális javak beszerzése; 

• ingatlan építése, vásárlása, fejlesztése; 

• Új vagy használt gép, berendezés, egyéb tárgyi eszköz beszerzése; gép, tárgyi eszköz 

fejlesztése; 

• szabad felhasználású forgóeszköz beszerzés (egy hitelügyleten belül legfeljebb a 

hitelösszeg 20%-a lehet szabad felhasználású forgóeszközhitel); 

• hitelkiváltás. 

Igénybevevők köre: 

A hitelt kizárólag mikrovállalkozás jogosultak igénybe venni, akik megfelelnek az alábbi 

elsődleges feltételeknek: 

• melynek nincs lejárt hiteltartozása, vagy köztartozása, 

• amely megfelel a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzat Széchenyi Mikrohitel 

Konstrukció Szabályzatában (a továbbiakban: Mikrohitel Szabályzat) meghatározott 

feltételeknek. 

Kondíciók: 

• hitelösszeg: max. 50.000.000 Ft 

• nettó ügyleti kamat: 0,5 %/év (ügyleti kamat támogatással csökkentett mértéke) 

• nettó kezelési költség: 0,0 %/év (kezelési költség támogatással csökkentett mértéke) 

• saját erő: min. 10% 

• futamidő: 13-120 hónap 

• türelmi idő: max. 24 hónap 

• biztosítékok: 

ondíciók:


- A hitelügylet biztosítékaként legalább egy dologi biztosíték kötelezően 

bevonandó, amely lehet a beruházás tárgya is. 

-  Amennyiben a dologi biztosíték fedezeti értéke alapján az ügylet fedezettsége 

eléri az 50 %-ot, magánszemély készfizető kezesség bevonása opcionális. 

- Amennyiben az ügylet fedezettsége nem éri el a 110 %-ot, garantőrintézmény 

bevonása kötelező, egyéb esetekben opcionális (mértéke fix 80 %). 

Igénybevételi információk: 

A kérelem befogadása minden esetben a KAVOSZ Zrt. kijelölt regisztráló Irodahálózatában 

történik. 

• a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) irodáiban, 

• a területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban, 

• a KAVOSZ Zrt. irodáiban. 

Az Önhöz legközelebbi Széchenyi Mikrohitel GO! kérelmeket befogadó irodákat, illetve az 

igénybevételhez kapcsolódó dokumentumokat és részletes leírásokat, szabályzatokat 

megtalálja a KAVOSZ Zrt. honlapján ( https://www.kavosz.hu/hitelek/szechenyi-mikrohitel-

go/). A regisztráló irodai munkatársak segítséget nyújtanak Önnek az Igénylési Lap 

kitöltésével kapcsolatban felmerült kérdések megválaszolásában, illetve tájékoztatják a 

szükséges csatolandó dokumentumokról. 
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