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Röviden 

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (Hitelpont Zrt.) 2010-ben a Magyar Vállalkozásfinanszírozási 

Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodást azzal a céllal, hogy a Magyarországon tőkehiánnyal 

küzdő mikro- és kisvállalkozói körnek finanszírozási lehetőségeket biztosítson, különös tekintettel a 

Kis és Közép Vállalatok számára meghirdetésre kerülő Új Magyarország Mikrohitel Programra, így 

segítve az Európai Unióhoz történt csatlakozás következtében megváltozott piaci viszonyokhoz való 

alkalmazkodásukat. 

Az Új Magyarország Mikrohitel Program folytatásaként 2011-ben elindított Új Széchenyi Hitel 

Programhoz csatlakozva a Hitelpont Zrt. a korábbiaknál is kedvezőbb feltételekkel ajánlhatja az Új 

Széchenyi hitel termékeit. A Hitelpont Zrt. alapvető célja ennek megfelelően a mikro, kis- és 

középvállalkozások minél szélesebb rétegeinek kedvezményes hitelhez juttatása, amellyel fejlődhetnek 

ezek a vállalkozások és ezzel új munkahelyek jöhetnek létre. 

Hitelkérelem benyújtása 

Központi iroda címe: 1022 Budapest, Alvinci út 16. 

Személyes ügyfélfogadás:  Hétfőtől-Csütörtökig 9-től -17-ig 

Pénteken: 9-től - 15-ig 

A kölcsönkérelem benyújtásával, a nyomtatványok kitöltésével, illetve dokumentáció beszerzésével 

kapcsolatos kérdéseit tegye fel a www.hitelpont.hu weboldalon, regisztrációt követően az Online 

igénylés profilján, az online ügyfélszolgálat menüpontban, vagy kérjen segítséget a visszahívást kérek 

menüpontban. 

http://www.hitelpont.hu/
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A hitel kondíciói 

A hitel kondícióit a Hitelpont Zrt. Hirdetménye tartalmazza, mely elérhető a 

www.hitelpont.hu/dokumentumok/ weboldalon. 

 Beruházási Hitel Forgóeszköz Hitel 

devizanem forint forint 

hitelösszeg 500.000 Ft – 50.000.000 Ft 500.000 Ft – 50.000.000 Ft 

kamat 5,75% - 6,5% 5,75% - 6,5% 

tranzakciós díj 50.000 Ft 50.000 Ft 

futamidő maximum 120 hó maximum 36 hó 

türelmi idő maximum 24 hó - 

előtörlesztési díj 0% 0% 

elvárt önerő 10%-20% 10% 

 

A termékek nagy előnye, hogy a hitel elbírálásával, a szerződéskötéssel és a folyósítással 

kapcsolatos összes költség az egyszeri 50.000 forintos szerződéskötési (tranzakciós) díj. 

 

Nem kerül felszámításra: hiteligénylési díj, tranzakciós díj, rendelkezésre tartási jutalék, 

folyósítási jutalék, kezelési költség, szerződésmódosítási díj, előtörlesztési díj 

A hitel biztosítékai 

A hitelhez kapcsolódó biztosítékokról kérjük tájékozódjon a Hitelpont Zrt. munkatársaitól! 

Jellemző biztosítékok: 

 A fedezetként felajánlott ingatlan (fedezeti ingatlan) Magyarország területén 

elhelyezkedő, önállóan forgalomképes; 

 A fedezeti ingatlan per- teher és igénymentes, 

 A fedezeti ingatlan lehetőleg magánszemély tulajdonában legyen, 

 A fedezeti ingatlanra közjegyzői okiratban alapított első ranghelyi jelzálogjog és 

elidegenítési és terhelési tilalom, 

 A fedezeti ingatlant vagyonbiztosítással biztosítani kell tűz- és elemi károkra, a 

vagyonbiztosítás kedvezményezettje a kölcsön és járulékai erejéig a Hitelpont Zrt. 

 Amennyiben cég a tulajdonosa a fedezeti ingatlannak abban az esetben üzletrészt 

terhelő zálogszerződés megkötését írjuk elő. 

http://www.hitelpont.hu/dokumentumok/
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 A hiteldöntéstől függően 1-6 havi törlesztőrészlet összegének megfelelő bankgaranciát 

kérhet a Hitelpont a Hiteligénylőktől.  

 Ügyvezetők, tulajdonosok, egyéb magánszemélyek és cégek készfizető kezesként 

bevonásra kerülhetnek. 

 Adós bankszámláján záradékkal ellátott felhatalmazó levél aláírása. 

Hitelfelvevők köre 

Devizabelföldinek minősülő, a Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági 

Térség területén székhellyel és a Magyarország területén fiókteleppel rendelkező Mikro- Kis és 

Középvállalkozások, melyek megfelelnek az alábbiaknak: 

 az utolsó lezárt gazdasági év árbevétele legfeljebb 50 millió EUR és/vagy az utolsó 

lezárt gazdasági év mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 43 millió EUR-t 

 alkalmazottainak száma kevesebb 250 főnél 

 a benyújtott dokumentumok alapján az egyéni vállalkozó, gazdasági társaság 

bejelentett székhelyén létezik, cégjogi szempontból ellenőrizhető, kapcsolata rendezett 

 nincs lejárt adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása 

 nincs lejárt banki tartozása 

 a céges KHR és az ügyvezető(k), tulajdonosok státusza a KHR-ben rendezett 

A hiteligénylő megfelelő üzleti elképzeléssel, ezt alátámasztó üzleti- és pénzügyi tervvel, a Hitelpont 

Zrt. által elfogadható fedezettel, önerővel rendelkezik, amely a beruházási hitel esetében 10%-20%, 

amelyet hitelt érdemlően igazolni kell legkésőbb a folyósításig. A Forgóeszköz hitel esetében 10% az 

önerőre vonatkozó elvárás. A Beruházás megvalósulását a szerződéskötést követő 24 hónapon belül 

hitelt érdemlően kell igazolni. 

A finanszírozásból kizártak köre 

Nem nyújtható hitel olyan Mikro- és Kisvállalkozások számára: 

 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); 

 amely a Hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges 

jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; 

 amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi 

tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott; 
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 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; 

 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. 

 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. 

Finanszírozható projektcélok 

BERUHÁZÁSI HITEL: 

Gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök, illetve immateriális javak beszerzésének és egyéb 

Beruházások finanszírozása; 

Meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése; és/vagy 

Gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez, vagy beruházáshoz kapcsolódó 

finanszírozások 

 

FORGÓESZKÖZ HITEL: 

Tevékenységbővítéséhez, vagy beruházáshoz szükséges forgóeszköz-beszerzések finanszírozása 

Nem finanszírozható projektcélok 

a) az Új Széchenyi Hitel Program az alábbi célokra nem használható fel: 

1. a visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására; 

2. fennálló hitel finanszírozására; 

3. üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására 

4. 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. 

b) (b) Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű 

(de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006.12.15.-i 1998/2006/EK 
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bizottsági rendelet – HL L sorozat 379/5 2006.12.28. – alapján az Új Széchenyi Hitel 

Program keretében nem részesíthetők Támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve 

nem nyújthatók az alábbi célú támogatások: 

1. halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet HL L 83/35. 

2000.4.4. meghatározza) vállalkozásai; 

2. az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges 

termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások; 

3. az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával 

vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben: 

a. a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára 

vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, 

b. vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ; 

4. 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) tesz ki; 

5. 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; 

6. az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás; 

7. 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; 

8. szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások 

esetében; 

9. nehéz helyzetben lévő vállalatok részére [37/2011 Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés]. 

Felhasználási határidő 

Adós a Projekt megvalósítását a hitel folyósításától számított 60 napon belül köteles megkezdeni és a 

szerződéskötést követő 24 hónapon belül befejezni. Az Adós a Projekt megvalósulását a beruházás 

befejezésekor hitelt érdemlően, dokumentumokkal is alátámasztottan köteles igazolni a Hitelpont Zrt. 

felé. 

Az igénylés menete 

1. Érdeklődés: a Hitelpont Zrt. ügyfélszolgálati irodájában dolgozó Hitelreferens, illetve 

partnereink nyújtanak felvilágosítást a hiteltermékeinkről, illetve segítséget a 

hiteligényléshez szükséges nyomtatványok kitöltésében. 
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2. A hiteligénylés benyújtása: a Kölcsönkérelmi dokumentumokat kitöltve az illetékes 

ügynökünk vagy a Hitelpont Zrt. Hitelreferense részére kell benyújtani. A 

dokumentumok teljes körű benyújtása esetén tekinthető a hiteligénylés benyújtottnak. 

3. A hiteligénylés bírálata: a Hitelpont Zrt. irodájában történik, eredményéről a 

Hitelreferens tájékoztatja az ügyfelet/ügynököt írásban vagy telefonon. 

4. Szerződéskötés: A szerződéskötésre a Hitelpont Zrt. II. kerület, Alvinci út 16. szám 

alatti irodájában kerül sor a Közjegyző az illetékes ügynök és a Hitelpont Zrt. 

hitelreferense jelenlétében. 

5. Jelzálogjog bejegyzés: Az aláírt Közjegyző által hitelesített szerződést és a földhivatali 

bejegyzési kérelmet az ügynök vagy az ügyfél benyújtja az illetékes földhivatalhoz. A 

földhivatali bejegyzésről az érkeztetett földhivatali bejegyzési kérelmet és a széljegyes 

tulajdoni lapot vissza kell juttatni a Hitelpont Zrt. részére. 

6. Biztosításengedményezés: Az ügyfél a fedezetként felajánlott biztosítékra megkötött 

biztosítást Hitelpont Zrt-re engedményeztesse a biztosítójánál. Az engedményezésről 

kapott eredeti dokumentumot és a Biztosítási szerződésből egy másolati példányt az 

ügyfél eljuttat a Hitelpont Zrt. irodájába vagy az illetékes ügynöknek. 

7. Felhatalmazó levél záradékoltatása: Az ügyfél a Hitelpont Zrt. által - a szerződés 

aláírásakor - az ügyfél rendelkezésére bocsátott felhatalmazó levelet benyújtja 

záradékolásra a számlavezető bankjának. A záradékolt felhatalmazó levelet az ügyfél 

eljuttatja a Hitelpont Zrt. irodájába vagy az illetékes ügynöknek. 

8. Folyósítás: Amennyiben az ügyfél teljesítette a fent felsorolt feltételeket, valamint a 

szerződésben foglalt egyéb folyósítási feltételeket, azt követően kerül sor a hitelösszeg 

folyósítására az ügyfél által megadott bankszámlaszámra. 

9. Törlesztés: 

 Törlesztési nap: minden hónap 10. napja 

 Törlesztés módja: a Hitelpont Zrt. törlesztési számlájára történő átutalás. 

 Az ügyfél a kölcsönt a futamidő alatt jellemzően egyenlő havi 

törlesztőrészletben (annuitás) fizeti meg. 

 

A kölcsönkérelem benyújtásával, a nyomtatványok kitöltésével, illetve dokumentáció 

beszerzésével kapcsolatos kérdéseit tegye fel a www.hitelpont.hu weboldalon, regisztrációt 

követően az Online igénylés profilján, az online ügyfélszolgálat menüpontban, vagy kérjen 

segítséget a visszahívást kérek menüpontban. 

 

"Az Új Széchenyi Hitel Program az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési 

Alap társfinanszírozásával valósul meg." 

http://www.hitelpont.hu/

