
 

 

 

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ  
a BUDAPEST LÍZING Zrt-nél elérhető finanszírozási konstrukciókról 

 

 A Magyar Nemzeti Bank a 2013. október 1-jén elindította a Növekedési Hitelprogramjának (NHP) második 

szakaszát. Növekedési Hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes jegybanki finanszírozás a KKV-k 

finanszírozási költségeit csökkenti, illetve lehetővé teszi olyan projektek megvalósítását, melyek elindítását a 

magas finanszírozási költség eddig akadályozta. A finanszírozás igénybe vehető új és használt eszközök 

vásárlására (a vállalkozás tevékenységét szolgáló eszközök; azzal, hogy ezek használati joga a 

terméktájékoztatóban leírt feltételeken kívül nem kerülhet átruházásra).     

Kik vehetik igénybe? 

A 2004. évi XXXIV. törvényben meghatározott, (pénzügyi intézménynek, pénzforgalmi intézménynek vagy 

elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek nem minősülő) mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV) illetve az 

előírásoknak megfelelő egyéni vállalkozások. 

Csak azon KKV vehet részt a programban, amely a - hitelszerződés megkötésekor - akár külföldön lévő kapcsolt- 

és partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás 

nyilvántartása alapján is KKV-nak minősül. További elvárás a programban részt vevő KKV-kkal szemben, hogy az 

alapítás vagy a többségi tulajdonosi kör változásának legutolsó dátuma nem lehet 2014. február 28. utáni.  

A Budapest Lízing Zrt részt vesz az MNB által meghirdetett beruházás élénkítő programjában, amelynek 
keretében az alábbi konstrukciókat nyújtja ügyfelei részére: 

 MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM 

Konstrukció 
 HITEL  
Kapcsolódó EU-s támogatás* teljes vagy 
részleges előfinanszírozásával 

LÍZING 
Nyílt vagy zárt végű pénzügyi lízing 

Futamidő Mezőgazdasági eszközök esetében max. 7 év 
Kamat 2,5% /év 
Devizanem HUF 
Önerő** (nettó értékre)  min. 5%-10% min. 0%**-20% 
Finanszírozás összege 5Millió HUF – 10Milliárd HUF 3Millió HUF – 10Milliárd HUF 
Tőketörlesztés Negyedévente szezonalitás 

figyelembevételével 
Min. évente kétszer szezonalitás 
figyelembevételével (egyedi elbírálással) 

Kamatfizetés Negyedévente Min. negyedévente 

Főbb Biztosítékok 

- Hitelszerződés és zálogszerződés 
közjegyzői okiratba foglalása 

- Első helyi egyedi ingó jelzálogjog a 
finanszírozott eszköz(ök)ön 

- Eszközök tulajdonjoga 

*  Kapcsolódó támogatás 100%-ban haladéktalanul visszatörlesztendő! 
**  Mértéke függ az ügyfél minősítésétől és az eszköz típusától, pénzügyi lízingben 0% önerő az áfa visszatörlesztésével. 

 
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen kereskedelmi kommunikációban közölt információ nem minősül a 2013. 

évi V. törvény 6:64.§-a szerinti ajánlattételnek. A jelen kötelező erő nélküli jognyilatkozat kizárólag tájékoztató 

jellegű, a teljesség igénye nélkül a hivatkozott termék egyes jellemzőit tartalmazza! A Budapest Lízing Zrt. 

kötelezettségvállalása minden esetben egyedi hitelbírálat függvénye! A részletes szerződéses feltételekkel és a 

termék kondícióival kapcsolatban érdeklődjön, forduljon tanácsadóinkhoz személyesen! Elérhetőség: 

http://www.budapestbank.hu/csoport/lizing/hun/ 

 
További részletek a Növekedési Hitelprogramról: http://www.mnb.hu/Monetaris_politika/novekedesi_hitelprogram 


