
                                                                                                                         
 

Sajtóközlemény 

Budapest, 2021. október 15. 

 

A Magyar Bankholding lízingtársaságainál is igényelhető a Széchenyi 

Lízing Go! termék 

Már a Magyar Bankholding lízing leányvállalatainál is elérhető a Széchenyi Lízing GO! a 

Széchenyi Kártya Újraindítási Program új terméke. Az állami támogatásnak 

köszönhetően a lízing konstrukció éves kamata fix 0,5%, ezzel segítve a hazai 

vállalkozásokat a pandémiás időszakból való kilábalásban. 

A Széchenyi Kártya Újraindítási Program keretében indított Széchenyi Lízing GO! terméket 

már a Magyar Bankholding lízing leányvállalatainál is igényelhetik a mikro-, kis- és 

középvállalkozások. Az új termék, amely nyíltvégű és zártvégű pénzügyi lízing formájában 

egyaránt elérhető, rugalmas megoldást kínál különböző eszközbeszerzésekre, így például új 

vagy használt személygépjármű, haszongépjármű, mezőgazdasági gép és egyéb gép vagy 

berendezés finanszírozására.  

A lízing konstrukció KKV-k, egyéni vállalkozók és őstermelők számára egyaránt elérhető, 36 

és 96 hónap közötti futamidővel, akár 1 milliárd forint hitelösszegig is igényelhető. A termék 

7,5%-os kamata a 7%-os állami támogatás révén mindössze évi 0,5%, emellett a lízingcégnek 

fizetendő költségként csupán a finanszírozott összeg 1,5%-a, de legfeljebb 1.500.000 Ft, mint 

szerződéskötési díj jelenik meg.  

A Magyar Bankholding Zrt. 2021 márciusában hirdette meg a Budapest Bank, az MKB Bank 

és a Takarékbank egyesítésére vonatkozó ötéves stratégiáját. Ezzel Magyarország második 

legnagyobb bankcsoportja jött létre, amelynek része a lízingpiac négy meghatározó 

szereplője: az MKB-Euroleasing, a Budapest Autó, a Budapest Lízing és a Takarék Lízing. Az 

integrációs folyamat egyik első lépéseként a tagbankok lízingtársaságai a 

gépjárműfinanszírozás területén a Széchenyi Lízing GO! termékkel összehangoltan léptek 

piacra. A konstrukcióval kapcsolatban felmerülő ügyféligényeket pedig az MKB-Euroleasing 

Autólízing Zrt. mint a Magyar Bankholding erre kijelölt tagvállalata szolgálja ki, a fennálló 

együttműködési megállapodásokban rögzített feltételrendszerek figyelembevételével. 

 „A Magyar Bankholding tagbankjai és lízing leányvállalatai önállóan is meghatározó szerepet 

töltenek be a hazai kis- és középvállalkozók finanszírozásában. A bankcsoport eltökélt célja, 

hogy együttesen, a legfejlettebb megoldásokat nyújtva támogassa a vállalkozások újraindítási, 

fejlesztési és növekedési céljait” – nyilatkozta Vály Judit, a Magyar Bankholding lízing 

vezetője. 

A Széchenyi Kártya Újraindítási Program keretében elérhető konstrukciók célzott módon 

biztosítják a vállalati működés fenntartásához és fejlődéséhez szükséges forrásokat, lehetővé 

teszik a vállalkozások beruházási elképzeléseinek megvalósítását, hozzájárulnak a cégek 

likviditásához, továbbá segítséget nyújtanak a normál üzletmenet visszaállításában, a 

működés újraindításában és a növekedés feltételeinek biztosításában. 



                                                                                                                         
 
A Széchenyi Lízing GO! a KAVOSZ Zrt. által működtetett Széchenyi Kártya Program részét 

képezi. 

 

 

Háttérinformációk 

Magyar Bankholding Zrt. 

A Magyar Bankholding Zrt. hazai tulajdonú pénzügyi holdingtársaság, amely a Budapest Bank Zrt., az 
MKB Bank Nyrt. és a Takarék Csoport fúziójának megvalósítását célozza. A társaság 2020. december 
15-én kezdte meg tényleges működését, miután a Magyar Nemzeti Bank engedélyének birtokában a 
három hitelintézmény meghatározó tulajdonosai a banki részvényeiket a közös holdingtársaságba 
apportálták, ezzel létrehozva Magyarország második legnagyobb bankcsoportját. 

2021 márciusában a Magyar Bankholding igazgatósága és felügyelőbizottsága elfogadta a tagbankok 
egyesítésére vonatkozó 5 éves stratégiáját, amely alapján a három hitelintézet fúziója 2023-ban 
valósulhat meg. A létrejövő nagybank Magyarország legmodernebb bankja kíván lenni, amely rugalmas, 
nemzetközileg is élenjáró digitális megoldásokat vezet be. A vállalat új, modern termék- és szolgáltatási 
palettája a teljes piaci spektrum és minden ügyfélszegmens kiszolgálását fogja célozni, beleértve a 
lakossági, mikro-, kis-, közép- és nagyvállalati, agrár, illetve privátbanki ügyfeleket is.  
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