
HIDD EL, LEHETSÉGES

HITEL CÉLJA 
A hazai mikro-, kis-és középvállalkozások újraindítását segítő lízing konstrukció, amely felhasználható agrár 
célú és nem agár célú lízingügyletek, így például új vagy használt személygépjármű, haszongépjármű, gép, 
berendezés, immateriális javak és ingatlan finanszírozására is.

HITELÖSSZEG min. 1 millió Ft, max. 1 milliárd Ft

DEVIZANEM HUF

KONDÍCIÓK

Széchenyi Lízing GO!

Kamat (p.a.) 0,50 %

Kezelési költség (p.a.) 0,00 %

Szerződéskötési díj 1,5 %, de max. 1,5 millió Ft

Regisztrációs díj
(irodában igénylésenként 
fizetendő)

VOSZ vagy Kamarai tag esetén 0 Ft,
/ Társult szervezet tag esetén 8.500 Ft  

/ Tagság nélkül 17.000 Ft

JOGOSULT  
TEVÉKENYSÉGEK

A Lízingkonstrukción belül lehetőség van agrárcélú és nem agrár célú lízingügyletek finanszírozására. 

Amennyiben a Vállalkozás által megjelölt lízingcél szerinti tevékenység TEÁOR kódja az alábbi tevékenységi 
körök valamelyike, úgy az ügylet agrár célú lízingügyletnek minősül: 
a) TEÁOR’08 011, 012, 013, 014, 015 (ezen tevékenységek lízingcélként történő megjelölése esetén a 
Vállalkozás 225 ezer euró keretösszegű átmeneti vagy mezőgazdasági csekély összegű támogatási jogcímen 
kaphatja a támogatást) 
b) TEÁOR’08 03, (ezen tevékenységek lízingcélként történő megjelölése esetén a Vállalkozás 270 ezer euró 
keretösszegű átmeneti vagy halászati csekély összegű támogatási jogcímen kaphatja a támogatást), 
c) TEÁOR’08 016, 017, 02, (ezen tevékenységek lízingcélként történő megjelölése esetén a Vállalkozás 
1,8 millió euró keretösszegű átmeneti vagy általános csekély összegű támogatási jogcímen kaphatja a 
támogatást). 

Nem agárcélú lízingügyletnek minősül az ügylet, amennyiben a lízingügylet cél szerinti TEÁOR kódja 
nem a fentiekben nevesített TEÁOR kódok közé tartozik. Nem agrárcélú lízingügylet csak az 1,8 millió euró 
keretösszegű átmeneti vagy általános csekély összegű támogatási jogcímen nyújtható.

KIZÁRÓ 
FELTÉTELEK

A Vállalkozás nem vehet részt a Konstrukcióban és kérelmét a KAVOSZ Zrt. nem fogadja be, elutasítja, 
illetve a Pénzügyi intézmény a kérelmet nem hagyja jóvá, ha a beadott Igénylési Lap, valamint mellékletei 
(továbbiakban: kérelem) és az azokban foglalt adatok, azok ellenőrzése, ill. a Vállalkozás nyilatkozata alapján 
a KAVOSZ Zrt. Lízingszabályzat felsorolt kizáró feltételek valamelyike áll fenn.

HITEL  
FELHASZNÁLHATÓ

•  Új vagy használt gépkocsi és motorkerékpár, kis- és nagyhaszongépjárművek (vontatmányaik) beszerzése 
•  egyéb tárgyi eszköz: bármely típusú erőgép, építőgép, munkagép, speciális mezőgazdasági berendezés, 

feldolgozó gépsor, gép, berendezés, egyéb eszköz beszerzés 
•  fentiek visszlízingje, amennyiben a visszlízing tárgyát képező eszközre a lízingbevevő korábban nem kötött 

lízingszerződést (vagy kötött, de a korábbi lízingszerződés a Lízingkonstrukcióra vonatkozó kérelem 
benyújtását megelőző 12 hónappal korábban már megszűnt). 

A közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára a teherszállító 
járművek megvásárlása csak átmeneti jogcímű támogatást tartalmazó Lízingkonstrukció keretében 
lehetséges (csekély összegű Lízingkonstrukció esetén ezen cél nem finanszírozható).

SZÉCHENYI LÍZING GO!
TÁMOGATOTT LÍZING KONSTRUKCIÓ  

A SZÉCHENYI ÚJRAINDÍTÁSI PROGRAM KERETÉBEN
 

HATÁLYOS: 2021.09.01-TŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ



15 FUTAMIDŐ min. 12 hónap, max. 120 hónap 

RENDELKEZÉSRE 
TARTÁSI IDŐ max. 12 hónap

TÜRELMI IDŐ A törlesztést a szerződéskötéstől számított legkésőbb 15 hónapon belül szükséges megkezdeni.

TÖRLESZTÉS Havi, negyedéves és szezonális törlesztési gyakoriság is lehetséges. 

SAJÁT ERŐ

-  Nyílt végű pénzügyi lízing esetén: a lízingelni kívánt eszköz tervezett nettó beszerzési értékének  
min. 10 %-a, 

- Zárt végű pénzügyi lízing esetén: 
•  ha a Vállalkozás nem jogosult az ÁFA visszaigénylésre a bruttó beszerzési érték 10 %-a,
•  ha a Vállalkozás jogosult az ÁFA visszaigénylésre, úgy a nettó beszerzési érték 10 %-a és a 

Vállalkozásnak a beszerzési érték teljes ÁFA tartalmát is saját forrásból szükséges biztosítani.

BIZTOSÍTÉKOK Ha a fedezettség nem éri el az 50 %-ot, akkor magánszemély kezes kötelezően bevonásra kerül a 
finanszírozó által.

IGÉNYLÉS

Az igénylés elindítását a Vállalkozás kezdeményezheti 
a) a KAVOSZ Regisztráló Irodában személyesen a kérelem aláírásával és benyújtásával vagy
b) a KAVOSZ Zrt. honlapjáról elérhető elektronikus felületen, regisztrálását követően, az igényléshez 
szükséges adatok megadásával. A kérelem a választott Regisztráló Irodában, a Vállalkozás személyes 
megjelenésekor véglegesíthető, ahol a véglegesítést követően a kérelem aláírásra és benyújtására kerül. 

RÉSZLETES  
TERMÉKLEÍRÁS

Széchenyi Lízing GO! 
https://www.kavosz.hu/lizing/szechenyi-lizing-go/

A jelen kereskedelmi kommunikációban közölt információ nem minősül a Ptk. 6:64. § szerinti ajánlattételnek, kizárólag tájékoztató jellegű és a 
teljesség igénye nélkül a hivatkozott termék a Budapest Lízingnél elérhető, adott termék jellemzőit tartalmazza! A Budapest Lízing Zrt. az ajánlati 
kötöttséget ezúton kifejezetten kizárja, a kötelezettségvállalás minden esetben egyedi hitelbírálat függvénye. A Széchenyi Újraindítási Lízingkonst-
rukció (Széchenyi Lízing GO!) feltételeit a KAVOSZ Zrt. Lízingszabályzata tartalmazza.

HIDD EL, LEHETSÉGES


